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EIΣΑΓΩΓΗ 
 
      Η ζπλερώο απμαλόκελε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη ε ζπλερήο επηβάξπλζε 
ηνπ πεξηβάιινληνο από ηε ρξήζε ησλ θιαζζηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο, θέξλνπλ 
πνιύ ζπρλά ηνλ ηειεπηαίν θαηξό ζην πξνζθήλην ην ζέκα ησλ «Ήπησλ 
Μνξθώλ Ελέξγεηαο» ή «Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο» (ΑΠΕ). Οη ήπηεο 
κνξθέο ελέξγεηαο είλαη κνξθέο εθκεηαιιεύζηκεο ελέξγεηαο πνπ πξνέξρεηαη 
από δηάθνξεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο, όπσο ν άλεκνο, ε γεσζεξκία, ε 
θπθινθνξία ηνπ λεξνύ θαη άιιεο. Γηα ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο δελ απαηηείηαη 
θάπνηα ελεξγεηηθή παξέκβαζε (εμόξπμε, άληιεζε, θαύζε), όπσο κε ηηο κέρξη 
ηώξα ρξεζηκνπνηνύκελεο πεγέο ελέξγεηαο, αιιά απιώο ε εθκεηάιιεπζε ηεο 
ήδε ππάξρνπζαο ξνήο ελέξγεηαο ζηε θύζε. Πξόθεηηαη γηα "θαζαξέο" κνξθέο 
ελέξγεηαο, πνιύ θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ, πνπ δελ απνδεζκεύνπλ 
πδξνγνλάλζξαθεο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή ηνμηθά θαη ξαδηελεξγά απόβιεηα 
όπσο νη ππόινηπεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάιε 
θιίκαθα. Ωο "αλαλεώζηκεο πεγέο" ζεσξνύληαη γεληθά νη ελαιιαθηηθέο ησλ 
παξαδνζηαθώλ πεγώλ ελέξγεηαο (π.ρ. ηνπ πεηξειαίνπ ή ηνπ άλζξαθα), όπσο 
ε ειηαθή θαη ε αηνιηθή. 

 
  

     Η αηνιηθή ελέξγεηα είλαη ε ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ πνπ πξνέξρεηαη από ηε 
κεηαθίλεζε αεξίσλ καδώλ ηεο αηκόζθαηξαο. Σήκεξα ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 
θαηλόκελνπ απηνύ γίλεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά κε κεραλέο πνπ κεηαηξέπνπλ 
ηελ ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε ειεθηξηθή θαη νλνκάδνληαη αλεκνγελλήηξηεο 
(Α/Γ). 
      Οη Α/Γ ζηελ νπζία είλαη εμέιημε ησλ γλσζηώλ καο αλεκόκπισλ. Ο 
πξώηνο αλεκόκπινο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνύ ήηαλ 
ζηε Δαλία ην 1891. Πξαγκαηηθέο Α/Γ κε δύν πηεξύγηα ιεηηνύξγεζαλ ζηηο 
ΗΠΑ ηε δεθαεηία ηνπ 1940, ζηελ Αγγιία ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαζώο θαη ζηε 
Γαιιία. Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 έγηλαλ ζεκαληηθέο έξεπλεο ζρεηηθά 
κε ηηο Α/Γ θαη ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 80 άξρηζαλ λα δηαηίζεληαη ζην 
εκπόξην ζπγθξνηήκαηα κηθξήο ηζρύνο. Από ηόηε ε εμέιημε ησλ Α/Γ ήηαλ 
ξαγδαία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην 2004 ε παγθόζκηα παξαγσγή ελέξγεηαο 
από ηνλ άλεκν μεπεξλνύζε ηα 39.000 MW ελώ ζην ηέινο ηνπ 2005 έθηαζε 
ηα 59.000 MW. Ο εηήζηνο ηδίξνο παγθνζκίσο γηα ην 2006 μεπέξαζε ηα 13 
δηζεθαηνκκύξηα επξώ, ελώ 150.000 άηνκα απαζρνινύληαη ζηε βηνκεραλία 
αηνιηθήο ελέξγεηαο.  
      Οη ρώξεο κε ηε κεγαιύηεξε εγθαηεζηεκέλε ηζρύ είλαη: Γεξκαλία (18.428 
MW), Ιζπαλία (10.027 MW), ΗΠΑ (9.149 MW), Ιλδία (4.430 MW) θαη Δαλία 
(3.122 MW). Επίζεο, ε Ιηαιία, ε Αγγιία, ε Οιιαλδία, ε Κίλα, ε Ιαπσλία θαη ε 
Πνξηνγαιία έρνπλ μεπεξάζεη ην θξάγκα ησλ 1.000 MW. Σηελ Ειιάδα κόιηο 
661 MW αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη εγθαηεζηεκέλα. 
       Η ρξήζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο απνηειεί πξόηαζε γηα ηελ ιύζε ζην 
ελεξγεηαθό θαη πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα. Είλαη αξθεηά «θηελόηεξε» από 
ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαη ζηε ρώξα καο νη ηαρύηεηεο ηνπ αλέκνπ είλαη ηδαληθέο 
γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Εηδηθά ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ζηελ 
Κξήηε θαη ζηελ Αλ. Σηεξεά Ειιάδα νη κέζεο ηαρύηεηεο αλέκνπ είλαη 6-7 
m/sec, κε απνηέιεζκα ην θόζηνο ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο λα είλαη 
ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθό. Η ρξήζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα είλαη κηα 
ιύζε γηα ην ελεξγεηαθό θαη πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα, αξθεί όκσο λα 
ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο πξνϋπνζέζεηο. Η βαζηθόηεξε πξνϋπόζεζε είλαη ν 
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ρσξνηαμηαθόο ζρεδηαζκόο. H Eιιάδα πιεξώλεη ηε καθξόρξνλε έιιεηςε 
ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ. Δελ ππάξρεη ζήκεξα θάπνην ζρέδην ηεο Πνιηηείαο 
γηα ην πνύ κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ ΑΠΕ θαη πνιιέο άδεηεο 
εγθαηάζηαζεο έρνπλ αθπξσζεί γηα ηνλ ιόγν απηό. Αλ ε εγθαηάζηαζε ελόο 
αηνιηθνύ πάξθνπ αθνινπζήζεη έλαλ ζσζηό ρσξνηαμηαθό ζρεδηαζκό ηόηε 
θαλείο δε ζα κπνξεί λα παξαπνλεζεί. Δε ζα ελνρινύληαη νη θάηνηθνη γηαηί νη 
απνζηάζεηο ζα είλαη νη θαηάιιειεο, δελ ζα θαηαζηξέθεηαη ην πεξηβάιινλ, δελ 
ζα παξεκπνδίδνληαη νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη δελ ζα παξαηεξνύληαη ηα 
θαηλόκελα ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ κηα πεξηνρήο ιόγσ ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ 
θαη ησλ Α/Γ πνπ μεθπηξώλνπλ εδώ θη εθεί.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΠΙΕ ΜΟΡΦΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
 
 
1.1 Κλιμαηικές αλλαγές1 
 
     Η αηκόζθαηξα ηεο Γεο βξίζθεηαη ζε θξίζε. Ο πιαλήηεο καο ζεξκαίλεηαη. Σν 
θιίκα ηεο Γεο, πνπ παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξό από ηελ ηειεπηαία επνρή 
παγεηώλσλ, αιιάδεη πιένλ δξαζηηθά. Σνλ 20ν αηώλα ε κέζε ζεξκνθξαζία 
απμήζεθε θαηά 0,4-0,8 βαζκνύο, γεγνλόο πνπ θαηαηάζζεη ηνλ αηώλα απηό σο 
ηνλ ζεξκόηεξν ηα ηειεπηαία ρίιηα ρξόληα (IPCC, 2001). 
     Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα δελ είλαη 
ηπραία, νύηε απνηειεί “θπζηθό” θαηλόκελν. Οθείιεηαη ελ πνιινίο ζηηο 
αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη θπξίσο ζηνλ ηξόπν πνπ παξάγνπκε θαη 
θαηαλαιώλνπκε ηελ ελέξγεηα. Η θαύζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ (ηνπ 
πεηξειαίνπ, ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
έθιπζε ζηελ αηκόζθαηξα δηζεθαηνκκπξίσλ ηόλσλ ξύπσλ πνπ παγηδεύνπλ ζαλ 
κηα αέξηλε θνπβέξηα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, απμάλνληαο ηε ζεξκνθξαζία ηεο 
Γεο. Η δηαδηθαζία απηή είλαη γλσζηή σο “θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ”. Έηζη, 
ηνλ ηειεπηαίν αηώλα ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο απμήζεθε θαηά 0,4-0,8 
βαζκνύο πεξίπνπ. Απηό κπνξεί λα αθνύγεηαη αζήκαλην, ζε πιαλεηηθή θιίκαθα 
όκσο, έρεη απίζηεπηεο επηπηώζεηο. Αθόκα θαη κηα κηθξή αύμεζε ηεο κέζεο 
ζεξκνθξαζίαο, δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ηεο αηκόζθαηξαο κε απνηέιεζκα λα 
αιιάδεη ην θαζεζηώο ησλ βξνρνπηώζεσλ θαη ησλ αλέκσλ θαη λα 
απνζηαζεξνπνηείηαη ην θιίκα. Δπηπιένλ, ε αύμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο 
νδεγεί ζε δηαζηνιή ηνπ λεξνύ ησλ σθεαλώλ θαη ζε άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο 
ζάιαζζαο. Ήδε ε κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο έρεη αλέβεη θαηά 20 εθαηνζηά 
ηνλ ηειεπηαίν αηώλα. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη ην 70% ησλ αλζξώπσλ δεη 
θνληά ζηηο αθηέο θαη όηη κηα άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζα πιεκκπξίζεη 
θηηζκέλεο πεξηνρέο, πνιύηηκεο αγξνηηθέο εθηάζεηο, νηθνλνκηθά πξνζνδνθόξεο 
παξαιίεο ή επαίζζεηνπο πγξνηόπνπο, ηόηε κπνξεί λα θαηαιάβεη ηε ζνβαξόηεηα 
ησλ θαηλνκέλσλ απηώλ. 
       Πιεκκύξεο, μεξαζίεο, ηπθώλεο, κεησκέλε αγξνηηθή παξαγσγή, 
επαλεκθάληζε αζζελεηώλ όπσο ε εινλνζία, ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο δεκίεο, 
θαηαζηξνθή νηθνζπζηεκάησλ, εμαθάληζε εηδώλ, είλαη κεξηθέο κόλν από ηηο 
ζπλέπεηεο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ. Οη πξνβιεπόκελεο θαηαζηξνθέο 
πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο αλζξώπηλσλ δσώλ από ηηο άκεζεο θαη 
έκκεζεο επηπηώζεηο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ, απώιεηα ηεο βηνπνηθηιόηεηαο, 
ελώ (θάησ από εμαηξεηηθά αηζηόδνμεο ππνζέζεηο) 60-350 εθαηνκκύξηα 
άλζξσπνη ζα αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο πείλαο, θπξίσο ζηηο 
αλαπηπζζόκελεο ρώξεο. Άιιεο κειέηεο, πην δπζνίσλεο, όπσο κία πνπ έγηλε 
γηα ινγαξηαζκό ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλαθέξνπλ πσο έλαο ηπρόλ 
δηπιαζηαζκόο ησλ ξύπσλ ζηελ αηκόζθαηξα ηηο επόκελεο 2-3 δεθαεηίεο, ζα 
κπνξνύζε λα ζηνηρίζεη ηε δσή ζε 900 εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο θαη λα επηθέξεη 
νηθνλνκηθέο απώιεηεο ύςνπο 907 ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, πνζό δειαδή 
πνιιαπιάζην όινπ ηνπ αλζξώπηλνπ πινύηνπ (Hohmayer and 4Gaertner, 
1992). Πνηέ ζην παξειζόλ, ε αλζξσπόηεηα δελ βξέζεθε αληηκέησπε κε έλα 
ηόζν κεγάιν θαη ζύλζεην πξόβιεκα, πνπ αγγίδεη θάζε πηπρή ηεο δσήο πάλσ 
ζηνλ πιαλήηε καο. 
       Οη επηπηώζεηο απηέο δελ αθνξνύλ κόλν ην καθξηλό κέιινλ. Πνιιέο απ‟ 
απηέο είλαη ήδε αηζζεηέο από ζήκεξα. Δθαηόλ πέληε ρηιηάδεο άλζξσπνη
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 έραζαλ ηε δσή ηνπο ην 1999 εμαηηίαο θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ. Οη 
πεξηζζόηεξνη απ‟ απηνύο ιόγσ αθξαίσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ. Οη νηθνλνκηθέο 
απώιεηεο ππνινγίδνληαη ζε 100 δηζ. δνιάξηα. Αληίζηνηρεο ήηαλ νη δεκίεο θαη ην 
1998, ρξνληά ζηελ νπνία, νη νηθνλνκηθέο δεκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε αθξαία 
θαηξηθά θαηλόκελα έθηαζαλ ηα 90 δηζ. δνιάξηα. Μόλν κέζα ζ‟ εθείλε ηε 
ρξνληά, δεθάδεο ρηιηάδεο άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο από ην πέξαζκα ηνπ 
ηπθώλα Mitch ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή (όπνπ ε νηθνλνκία “γύξηζε 20 ρξόληα 
πίζσ”), από ηηο θαηαζηξνθηθέο πιεκκύξεο ηνπ πνηακνύ Yangtze ζηελ Κίλα, 
ησλ Γάγγε θαη Βξαρκαπνύηξα ζην Μπαγθιαληέο, θαη από ηελ ρηνλνζύειια 
ηνπ αηώλα ζηνλ Καλαδά (Swiss Re 2000, Greenpeace 2000). 
       Σα αίηηα θαη νη ππεύζπλνη γηα ηηο δξακαηηθέο αιιαγέο ζην θιίκα είλαη 
γλσζηνί. Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ πξνέξρνληαη σο επί ην πιείζηνλ 
από ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο από πεηξέιαην, άλζξαθα θαη θπζηθό αέξην, 
έρνπλ αιιάμεη ηελ ζύζηαζε ηεο αηκόζθαηξαο ηνπ πιαλήηε. Από ην 1750 
(απαξρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο), νη ζπγθεληξώζεηο δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα απμήζεθαλ θαηά 30%, ηνπ κεζαλίνπ θαηά 100% θαη 
ηνπ ππνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ θαηά 15%. Οη ζπγθεληξώζεηο απηώλ ησλ αεξίσλ 
πνηέ δελ ππήξμαλ πςειόηεξεο ζηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 420.000 εηώλ 
(IPCC, 2001). 
        ύκθσλα κε ην πόξηζκα ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο 
Κιηκαηηθέο Αιιαγέο (IPCC, έλα ζώκα ρηιηάδσλ επηζηεκόλσλ πνπ έρεη 
ζπζηαζεί από ηα Ηλσκέλα Έζλε θαη ηνλ Παγθόζκην Μεηεσξνινγηθό 
Οξγαληζκό) ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα 
απμεζεί από 1,4 έσο 5,8 βαζκνύο Κειζίνπ σο ην 2100 αλ ζπλερίζεη ε 
εμάξηεζε ηεο αλζξσπόηεηαο από ηα νξπθηά θαύζηκα (IPCC, 2001). 
 
1.2 Σο παγκόζμιο ενεργειακό πρόβλημα2 
        Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ελεξγεηαθνί πόξνη έρνπλ εμειηρζεί ζε πόξνπο 
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο. Όκσο 
ε ελεξγνβνξα δνκή παξαγσγήο, ε απμαλόκελε θαηαλάισζε θαη ηαπηόρξνλα 
αλνξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο έρνπλ νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ 
απνζεκάησλ ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ θαη αξά αύμεζε ηνπ θόζηνπο εμόξπμεο 
θαη παξαγσγήο ηνπο. Η ζηελόηεηα ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ε επίπησζε ηεο 
ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ηελ νηθνλνκηθή ζθέςε. 
ηνραζηέο όπσο ν Malthus θαη Μarx δηεξεπλνύζαλ ήδε από ην 19ν αηώλα 
θαηά πόζν ε θύζε ζέηεη θξαγκνύο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ώζηε ε 
νηθνλνκία λα νδεγεζεί καθξνρξόληα ζε κηα ζηάζηκε θαηάζηαζε. 
         Μεηά ην 2ν παγθόζκην πόιεκν, αξθεηνί νηθνλνκνιόγνη αζρνιήζεθαλ κε 
ηελ κέηξεζε ηεο ζηελόηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ θπζηθώλ πόξσλ. Δηδηθόηεξα ην 
ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζηελόηεηα ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ ππήξμε αξθεηά έληνλν 
ινγσ ησλ δπν κεγάισλ ελεξγεηαθώλ θξίζεσλ. Ο πξνβιεκαηηζκόο ζηξεθόηαλ 
πάληα γύξσ από ην πώο ζα κπνξέζεη λα ζπκβαδίζεη ε θνηλσληθή επεκεξία ζε 
ζπλάξηεζε κε ηελ ζηελόηεηα ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Οη ελεξγεηαθνί πόξνη πνπ 
θαηέρνπλ ζήκεξα δεζπόδνπζα ζέζε ζηελ παγθνζκία θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
είλαη θπξίσο ην πεηξέιαην θαη ηα πξντόληα ηνπ ελώ αθνινπζεί ν άλζξαθαο θαη 
ην θπζηθό αέξην. Σν πεηξέιαην θαη ηα ινηπά νξπθηά θαύζηκα είλαη εμαληιεζηκνη 
θαη ζπάληνη πόξνη θαη επνκέλσο ππό ηελ πίεζε ηεο απμαλόκελεο δήηεζεο ζα 
απμάλνληαη νινέλα θαη νη ηηκέο ηνπο. 
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        Πξόζθαηα νη δηεζλείο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ έθηαζαλ ζε πξσηόγλσξα 
πςειά επίπεδα θζάλνληαο ζην πςειόηεξν επίπεδν ζε πξαγκαηηθνύο όξνπο, 
από ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. ηα ηέιε ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2008 ε ηηκή ηνπ 
αξγνύ πεηξειαίνπ ηύπνπ Μπξελη θηλήζεθε γύξσ ζηα 132 USD ην βαξέιη, 
ήηαλ δειαδή ππεξδηπιάζηα ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2007. Η κέζε ηηκή 
ηνπ πεηξειαίνπ γηα ηνπο πέληε πξώηνπο κήλεο ηνπ 2008 αλεξρόηαλ ζε 105 
USD έλαληη κέζνπ όξνπ ηεο ηάμεο ησλ 73 USD ην βαξέιη, θαηά ην 2007 ελώ νη 
ηηκέο είραλ ήδε ηξηπιαζηαζηεί ζε ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2002. 
        Οη ηηκέο ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ αθνινύζεζαλ , 
απμαλόκελεο κε ηνλ ίδην ξπζκό ε θαη κε ηαρύηεξν ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηνπ 
πεηξειαίνπ, θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ηνπ 2008 . Σνύην ζεκαίλεη όηη νη 
πςειέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ είραλ σο απνηέιεζκα ηηο απμεκέλεο ηηκέο ησλ 
ελεξγεηαθώλ πξντόλησλ, πηέδνληαο ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο ζηελ 
Δπξώπε λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο. 
       Οη πξνεγνύκελεο πεηξειατθέο θξίζεηο όπσο εθείλε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 
είραλ πξνθιεζεί από ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ επηβιήζεθαλ ζηελ πξόζθνξα 
από ηηο ρώξεο παξαγσγήο. ηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ε ζηαζεξή ε αθόκε 
θαη ειαθξά κεηνύκελε πξόζθνξα πεηξειαίνπ αγσλίδεηαη λα αληαπνθξηζεί ζε 
κηα απμαλόκελε παγθόζκηα δήηεζε. Σν ζπκπέξαζκα είλαη πσο ε αύμεζε ησλ 
ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ δελ νθείιεηαη πηα ζε πξνζσξηλνύο παξάγνληεο όπσο 
γηλόηαλ θαηά ην παξειζόλ αιιά ζε κηα δηαξζξσηηθή κεηαβνιή ηεο ηζνξξνπίαο 
κεηαμύ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο πεηξειαίνπ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία θαη σο 
εθ ηνύηνπ είλαη πηζαλόλ καθξνπξόζεζκα λα παξακείλνπλ πςειέο νη ηηκέο. 
 

 
ρ.1.1 (Πεγή: ΣΔΙ Κνδάλεο) 

 

       Η θπξηόηεξε πνιηηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πξέπεη λα 
ζπλίζηαηαη ζην λα θαηαζηνύλ νη ρώξεο πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθέο όζν 
αλαθνξά ηελ παξαγσγή θαη ηελ ρξήζε ελέξγεηαο θαη ιηγόηεξν εμαξηεκέλεο 
από ηα νξπθηά θαύζηκα. Γπζηπρώο ζήκεξα ε εμάξηεζε ησλ ρσξώλ εηδηθά ηεο 
επξσπατθήο έλσζεο παξακέλεη κεγάιε. Η Δπξσπατθή Έλσζε εηζάγεη ζήκεξα 
ην 50% ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεηάδεηαη θαη ε πξόβιεςε είλαη λα θζάζεη ην 70% 
έσο ην 2030 κε αλάινγε αύμεζε ηεο ρξήζεο νξπθηώλ θαπζίκσλ ζηελ 
παξαγσγή ελέξγεηαο. Μόλν ην ξσζηθό θπζηθό αέξην θαιύπηεη ην 20% ησλ 
αλαγθώλ ηεο γεγνλόο πνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ Ρσζία λα ρξεζηκνπνηήζεη 
ηελ ελέξγεηα ζαλ πνιηηηθό όπιν ηα επόκελα ρξόληα. 
       Γηα ηηο ρώξεο πνπ είλαη εηζαγσγείο πεηξειαίνπ, θπζηθνύ αεξίνπ θαη άιισλ 
νξπθηώλ θαπζίκσλ κηα αύμεζε ζηηο ηηκέο ησλ ελ ινγσ θαπζίκσλ ζα
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 απνηεινύζε, πεγή πιεζσξηζκνύ απμάλνληαο ηηο ηηκέο ησλ πξντόλησλ θαη 
ζπξξηθλώλνληαο ηελ αγνξαζηηθή δύλακε ησλ πνιηηώλ. Πξόζθαηα ζηελ 
Δπξώπε ν πιεζσξηζκόο ησλ ηηκώλ ελέξγεηαο ζπλέβαιε θαηά 0.8% πεξίπνπ 
ζηελ αύμεζε ηνπ ελαξκνληζκέλνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή θαηά ην ηέηαξην 
ηξίκελν ηνπ 2007. Οκνίσο νη ηηκέο πνιιώλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ, όπσο 
ζίηνπ, ησλ γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ηνπ θξέαηνο παξνπζίαζαλ 
θαηαθόξπθε αύμεζε. 
 
 
1.3 Σο πρωηόκολλο ηοσ Κιόηο2 
 
      ε κηα πξνζπάζεηα αληηκεηώπηζεο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ ε δηεζλήο 
θνηλόηεηα ζπκθώλεζε ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξηώλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
ππνγξάθνληαο ηελ ζύκβαζε πιαίζην γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή γλσζηό σο ην 
πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην. Η ζπκθσλία απηή επηθπξώζεθε πάλσ από 100 ρώξεο 
ζην Κηόην ηεο Ιαπσλίαο ην 1997. Δθεί νη αλεπηπγκέλεο ρώξεο δεζκεπηήθαλ λα 
κεηώζνπλ ζπλνιηθά ηηο εθπνκπέο ησλ 6 θύξησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
(δηνμείδην ηνπ άλζξαθα CO2, κεζάλην, ππνμείδην ηνπ αδώηνπ θαη δηάθνξα 
βηνκεραληθά θζνξηνύρα αέξηα θαηά 5,2% κε βάζε ηηο εθπνκπέο ηνπ 1990 σο 
ην 2012. 
       Σν πξσηόθνιιν είλαη έλα ζεηηθό βήκα αιιά αηειέο, γηα ηελ ζσηεξία ηνπ 
πιαλήηε θαη γηα ηελ πξνώζεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελεξγείαο, θαζώο 
απνηειεί ηελ πξώηε ζπκθσλία πνπ έζεζε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν κείσζεο ησλ 
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη αλαγλώξηζε ηελ θνηλή αιιά δηαθνξνπνηεκέλε 
επζύλε ησλ δηαθόξσλ ρσξώλ. Ο θνηλόο ζηόρνο είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπώλ 
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 5,2%, αιιά ε επζύλε είλαη δηαθνξνπνηεκέλε κε 
βάζε ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο ηνπο θαη ηελ ηζηνξηθή ηνπο επζύλε ζηε 
δεκηνπξγία ηνπ θαηλόκελνπ. Έηζη ελώ ν Καλαδάο έρεη ζηνρεύζεη ζε κείσζε 
6% ησλ εθπνκπώλ ηνπ, ε Γεξκαλία ζε κείσζε θαηά 21%. Η Διιάδα 
δηεθδίθεζε θαη „πεηπρε‟ λα ηεο επηηξαπεί ε αύμεζε θαηά 25%!! 
        Μαδί κε ην πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην γελλήζεθε κηα ζεηξά πνιύπινθσλ 
ελλνηώλ. Οη έλλνηεο απηέο νλνκάδνληαη «επέιηθηνη κεραληζκνί» ε πην απιά 
παξαζπξάθηα γηα ηελ απνθπγή ηεο πξαγκαηηθήο κείσζεο ησλ εθπνκπώλ. Οη 
επέιηθηνη απηνί κεραληζκνί δίλνπλ ην δηθαίσκα ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο λα 
πσινύλ θαη λα αγνξάδνπλ πηζηώζεηο κεηαμύ ηνπο. Γειαδή όηαλ κηα ρώξα έρεη 
θαηαθέξεη λα κεηώζεη ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ από 
απηό γηα ην νπνίν δεζκεύηεθε, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εκπνξεπηεί ηελ επηπιένλ 
απηή πνζόηεηα κε θάπνηα ρώξα ε νπνία δελ θαηάθεξε λα θηάζεη ζην ζηόρν 
ηεο. 
         Όπσο θαίλεηαη ηα πεξηζώξηα πνπ πξνζθέξεη ην πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην 
ζηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ηνπ άλζξαθα ην θαζηζηά αλεπαξθέο γηα ηελ 
πξνζηαζία ηνπ παγθόζκηνπ θιίκαηνο. Όκσο νη πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο 
θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη νξηζκέλεο θπβεξλήζεηο πηέδνπλ γηα 
λένπο πην θηιόδνμνπο αιιά αλαγθαίνπο ζηόρνπο, γηα ζνβαξόηεξε 
πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ εθπνκπώλ αεξηώλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν κέιινλ 
ησλ έξγσλ θαίλεηαη πσο βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δε 
ζέινπλ λα δνπλ λα πεγαίλνπλ ρακέλα ηα ζρέδηα πνπ πξνζθέξνπλ ζε όζνπο 
ρξεηάδνληαη ηηο πηζηώζεηο ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ αιιά θαη 
έζνδα ζηα ηακεία ηνπο. 
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1.4 Εσρωπαϊκές δεζμεύζεις2  
 
         Μέρξη ηώξα ην πιένλ απνηειεζκαηηθό ξπζκηζηηθό πιαίζην γηα ηoλ 
πεξηνξηζκό ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 
ΑΠΔ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Δπξσπατθή έλσζε. Σν 2007 ε 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξόηεηλε κηα δηεμνδηθή δέζκε κέηξσλ γηα ηελ ράξαμε 
κηαο λέαο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιίηηθεο πξνθεηκέλνπ λα 
αληηκεησπηζηνύλ νη θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη λα εληζρπζεί ε ελεξγεηαθή 
αζθάιεηα θαη ε αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ΔΔ. Η Δπηηξνπή έζεζε ηξεηο 
θηιόδνμνπο ζηόρνπο κε ρξνληθό νξίδνληα ην 2020 : 

1) Βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ θαηά 20% 
2) Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ δηείζδπζεο ησλ αλαλεώζηκσλ κνξθώλ 

ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ζην επίπεδν ην 20%. 
3) Αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ βηνθαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο ζην 10%. 

εκεηώλεηαη όηη ν ζηόρνο γηα 20% δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ αθνξά ην 
ζύλνιν ησλ ελεξγεηαθώλ ρξήζεσλ (ειεθηξηζκόο , ζεξκόηεηα θαη 
κεηαθνξέο). 

       Tα θξάηε κέιε παξαθνινπζνύλ ηηο νηθείεο εθπνκπέο αεξηώλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ θαη ππνβάιινπλ ζρεηηθή έθζεζε θάζε ρξόλν. Αλ κηα έθζεζε 
παξαθνινύζεζεο δείμεη όηη έλα θξάηνο δελ ηήξεζε ηηο επηηξεπόκελεο 
πνζόηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ απόθαζε γηα επηκεξηζκό ηεο πξνζπάζεηαο, 
ε θνηλόηεηα κπνξεί λα θηλήζεη δηαδηθαζίεο γηα παξάβαζε θαηά ηνπ ππόςε 
θξάηνπο κέινπο βάζεη ηνπ άξζξνπ 226 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ. Σν άξζξν απηό 
εμνπζηνδνηεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνζθεύγεη ζην Γηθαζηήξην θαηά ησλ θξαηώλ 
κειώλ πνπ δελ ηεξνύλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο. Απηό ζεκαίλεη πσο επηβάιιεηαη 
θάπνην ρξεκαηηθό πξόζηηκν γηα θάζε κε ζπκκόξθσζε ησλ θξαηώλ ζηηο 
επηηαγέο ηεο Δπηηξνπήο. 
       Οη πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο επηηξνπήο γελλνύλ γηα ηελ Διιάδα κηα 
κεγάιε πξόθιεζε πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζεί ν ζηόρνο ηεο Κνηλνηηθήο 
Οδεγίαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ από ΑΠΔ. πκθώλα κε απηήλ ε 
Διιάδα θαιείηαη λα απμήζεη ηε ζπκβνιή ησλ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε 
θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην επίπεδν ηνπ 20,1% ην 2010 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκβνιήο ησλ κεγάισλ πδξνειεθηξηθώλ 
ζηαζκώλ). Ωζηόζν ν ζηόρνο απηόο είλαη κάιινλ πνιύ πςειόο γηα ηα Διιεληθά 
δεδνκέλα αθνύ νη γξαθεηνθξαηηθέο θαη πνιηηηθέο δπζθνιίεο δελ επηηξέπνπλ 
επηηάρπλζε ζηνπο ξπζκνύο επέλδπζεο ζε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 
 
 
1.5 Νέα εποτή ζηην ηλεκηρική ενέργεια2 
 
       Γίλεηαη ζαθέο πσο ν ειεθηξηθόο ηνκέαο απνηειεί ζήκεξα ηελ πην θξίζηκε 
ππνδνκή ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ. Έηζη ε αμηνπηζηία θαη ε αδηάιεηπηε 
παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ δελ ζα είλαη εθηεζεηκέλε ζε δηαθνπέο 
εθνδηαζκνύ θαη απόηνκεο απμήζεηο ησλ ηηκώλ γίλεηαη πιένλ επηηαθηηθή 
αλάγθε. 
       Η ζηελόηεηα ζηα απνζέκαηα νξπθηώλ θαπζίκσλ θαη ηα κεγάια ελεξγεηαθά 
πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά θαηξνύο, έρνπλ νδεγήζεη ζε λέεο 
ζηξαηεγηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο νη νπνίεο πιένλ ζα δίλνπλ 
έκθαζε ζε απνθεληξσκέλεο κνλάδεο κε απνδνηηθέο ηερλνινγίεο όπσο νη 
ηερλνινγίεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ. Σέηνηεο απνθεληξσκέλεο ηερλνινγίεο ζα 
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κπνξνύζαλ λα παξέρνπλ όρη κόλν ππνζηήξημε ζηνπο κεγάινπο θεληξηθνύο 
ζηαζκνύο παξαγσγήο αιιά θαη λα ηνπο αληηζηαζηεζνπλ. 
        ην λέν πεξηβάιινλ ηεο ελέξγεηαο ε απνθεληξσκέλε παξαγσγή κπνξεί 
λα θαιύπηεη κεγάιν εύξνο λέσλ ηερλνινγηώλ κε κηθξέο κνλάδεο 
εγθαηεζηεκέλεο θνληά ζηελ θαηαλάισζε. Η κεγάιε δηείζδπζε αλαλεώζηκσλ 
πεγώλ θαη άιισλ λέσλ θαη απνδνηηθώλ ηερλνινγηώλ απνηειεί ηε λέα 
πξόθιεζε ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα θαη ζα απαηηεζνύλ αλάινγεο παξεκβάζεηο 
ζην δίθηπν. 
       Η αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηερλνινγηώλ ειηαθήο ελέξγεηαο ,αηνιηθήο 
ελέξγεηαο, βηνκάδαο, κηθξώλ πδξνειεθηξηθώλ, ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο, 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο κεζνπξόζεζκνπο θαη καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο 
θάζε ρώξαο. ηελ Δπξώπε ε δηείζδπζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 
απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ζηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
γηα ην 2030 εθηηκάηαη γηα ην ζύλνιν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην 35% -40% . 
Απηό ζεσξείηαη κεγάιε ζπκβνιή ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ αμηόπηζηε παξνρή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζώο επίζεο θαη ζηε βηώζηκε αλάπηπμε. 

 
 
1.6 Ήπιες μορθές ενέργειας2 

 
       Η παγθνζκία επηηξνπή γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε δηαηύπσζαλ 
ηελ εμήο έλλνηα ηεο βηώζηκεο ε αεηθόξνπ αλάπηπμεο «βηώζηκε είλαη ε 
αλάπηπμε ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο γεληάο ρσξίο λα 
ρεηξνηεξεύεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 
δίθεο ηνπο αλάγθεο» Η δπλαηόηεηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο είλαη ππαξθηή 
όζν ππάξρνπλ αλαλεώζηκνη πόξνη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
αλαλεώζηκσλ ελεξγεηαθώλ πεγώλ θαη αμηνπνηνύληαη ζην κέγηζην δπλαηό 
βαζκό. 
       Η επξύηεξε έλλνηα ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο αλαθέξεηαη ζε 
θάζε πεγή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο θαη αλαλεώλεηαη κέζσ θπζηθώλ θαηλνκέλσλ κόληκνπ θύθινπ. 
Πξόθεηηαη γηα θαζαξέο" κνξθέο ελέξγεηαο, πνιύ θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ, πνπ 
δελ απνδεζκεύνπλ πδξνγνλάλζξαθεο, δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ή ηνμηθά θαη 
ξαδηελεξγά απόβιεηα όπσο νη ππόινηπεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάιε θιίκαθα. Δλώ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο δελ 
απαηηείηαη θάπνηα ελεξγεηηθή παξέκβαζε όπσο εμόξπμε, άληιεζε θαύζε αιιά 
απιώο ε εθκεηάιιεπζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ξνήο ελεξγείαο ζηελ θύζε. Απηό 
ζεκαίλεη πσο πξόθεηηαη γηα αλεμάληιεηεο πεγέο ελέξγεηαο πνπ βαζίδνληαη ζε 
δηάθνξεο θπζηθέο δηαδηθαζίεο όπσο: Ο ήιηνο, ν άλεκνο, νη πδαηνπηώζεηο, ε 
ελέξγεηα ησλ θπκάησλ, ξεπκάησλ, σθεαλώλ, ε βηνκάδα, ε γεσζεξκία. 
       Οη ΑΠΔ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ είηε άκεζα (θπξίσο γηα ζέξκαλζε), 
είηε κεηαηξεπόκελεο ζε άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο (θπξίσο ειεθηξηζκό ή 
κεραληθή ελέξγεηα). Τπνινγίδεηαη όηη ην ηερληθά εθκεηαιιεύζηκν ελεξγεηαθό 
δπλακηθό απ' ηηο Α.Π.Δ. είλαη πνιιαπιάζην ηεο παγθόζκηαο ζπλνιηθήο 
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Η πςειή όκσο κέρξη πξόζθαηα, ηηκή ησλ λέσλ 
ελεξγεηαθώλ εθαξκνγώλ, ηα ηερληθά πξνβιήκαηα εθαξκνγήο, θαζώο θαη νη 
πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζθνπηκόηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαηήξεζε ηνπ 
παξόληνο επηπέδνπ αλάπηπμεο ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα, εκπόδηζαλ ηελ 
εθκεηάιιεπζε έζησ θαη κέξνπο απηνύ ηνπ δπλακηθνύ. 
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       Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επξύηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ, θαζώο θαη γηα ηελ 
αλάπηπμε αμηόπηζησλ θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθώλ ηερλνινγηώλ πνπ 
δεζκεύνπλ ην δπλακηθό ηνπο, παξνπζηάζζεθε αξρηθά κεηά ηελ πξώηε 
πεηξειατθή ρξήζε ηνπ 1979 σο απνηέιεζκα θπξίσο ησλ απαλσηώλ 
πεηξειατθώλ θξίζεσλ ηεο επνρήο, θαη παγηώζεθε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κεηά 
ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ παγθόζκησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ από 
ηελ ρξήζε θιαζηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο. Ιδηαίηεξα αθξηβέο ζηελ αξρή, 
μεθίλεζαλ ζαλ πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο. ήκεξα όκσο ιακβάλνληαη ππόςε 
ζηνπο επίζεκνπο ζρεδηαζκνύο ησλ αλεπηπγκέλσλ θξαηώλ γηα ηελ ελέξγεηα, 
ιόγσ ηεο εμέιημεο ησλ ηερλνινγηώλ ηνπο θαη ηεο δηεύξπλζεο ηεο παξαγσγηθήο 
βάζεο ηερλνινγίαο ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ 
θόζηνπο επέλδπζεο θαη παξαγσγήο. 
       Απνηεινύλ επίζεο γηα ηα θξάηε ζηξαηεγηθή επηινγή, αθνύ έρνπλ 
σξηκάζεη θαη είλαη αζθαιείο, αληαγσληζηηθέο θαη ειθπζηηθέο ζε ηδηώηεο θαη 
επελδπηέο. Δλώ ε εθαξκνγή ηνπο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ 
πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ θαη εηδηθόηεξα ζηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 θαη 
ζηελ απεμάξηεζε από ην εηζαγόκελν πεηξέιαην. Μπνξνύλ δειαδή λα 
απαληήζνπλ απνηειεζκαηηθά ζην ηξίπηπρν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
απαζρνινύλ ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο: 

 Α) Δπάξθεηα απνζεκάησλ 
 Β) Αζθάιεηα αλεθνδηαζκνύ 
 Γ) Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

      Δμάιινπ, ζηελ πξνώζεζε ησλ Α.Π.Δ. ζηελ παγθόζκηα ελεξγεηαθή αγνξά 
ζπλέβαιε ην γεγνλόο όηη κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα 
κηθξώλ θαη αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ, απνηειώληαο ηελ ελαιιαθηηθή πξόηαζε 
ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκία ηνπ πεηξειαίνπ. Δίλαη πξνθαλέο όηη ρώξεο κε 
κεγάια απνζέκαηα ζηηο πξσηαξρηθέο κνξθέο ελέξγεηαο έρνπλ ζπλήζσο ηελ 
ηάζε λα ρξεζηκνπνηνύλ απηό ην πιενλέθηεκα σο κέζν γηα πνιηηηθό θαη 
νηθνλνκηθό έιεγρν ησλ ππνινίπσλ. Παξάδεηγκα ηέηνησλ ζπλεπεηώλ είλαη ε 
πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη εδξαησζεί ζηε Μέζε Αλαηνιή. Οη 
Α.Π.Δ. όκσο, απνηεινύλ επέιηθηεο εθαξκνγέο πνπ κπνξνύλ λα παξάγνπλ 
ελέξγεηα αλάινγε κε ηηο αλάγθεο ηνπ επί ηόπνπ πιεζπζκνύ, θαηαξγώληαο 
παξάιιεια ηελ αλάγθε γηα ηεξάζηηεο κνλάδεο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο, αιιά 
θαη γηα κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Σαπηόρξνλα, 
ππνβνεζείηαη ε απνθέληξσζε θαη ε αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ζε θάζε 
πεξηνρή όπνπ εγθαζίζηαληαη ηέηνηνπ είδνπο κνλάδεο. 
      Σν πην ζεκαληηθό όθεινο πνπ κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζε κηα νηθνλνκία 
ζρεηίδεηαη κε ηελ βειηίσζε ηεο απαζρόιεζεο. Οη αλαλεώζηκεο πεγέο 
ελέξγεηαο παξνπζηάδνπλ θαηαπιεθηηθό δπλακηθό σο πξνο ηελ δεκηνπξγία θαη 
δηαθύιαμε ζέζεσλ εξγαζίαο. Μειέηε ηνπ WWF γηα ηε Βηνκάδα «Biomass 
Study» εληνπίδεη έλα δπλακηθό απαζρόιεζεο ηεο ηάμεσο ησλ 170.000-
290.000 ζέζεσλ εξγαζίαο πιήξνπο απαζρόιεζεο ζηηο ρώξεο ηνπ ΟΟΑ 
κόλν θαη κόλν από απηή ηελ ζπγθεθξηκέλε αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο. Οη ελ 
ιόγσ ζέζεηο εξγαζίαο ππνινγίδεηαη όηη ζα δεκηνπξγεζνύλ θπξίσο ζε 
αγξνηηθέο, αδύλακεο από πιεπξάο ππνδνκώλ, πεξηνρέο θαη ζα είλαη σο εθ 
ηνύηνπ εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο. 
       Έλα επηπξόζζεην πιενλέθηεκα είλαη ν απιόο ζηελ θαηαζθεπή θαη ηε 
ζπληήξεζε εμνπιηζκόο ηνπο. Δμάιινπ, ην κεδεληθό θόζηνο πξώηεο ύιεο, ζε 
ζπλδπαζκό κε ηηο κηθξέο έσο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο πνπ 
εκθαλίδνπλ, ζπλεπάγεηαη πεξηνξηζκέλν θόζηνο ιεηηνπξγίαο. Έηζη, 
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Δξγαζία / Δηζεγεηήο: Γξ. εξδάξεο Παλαγηώηεο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο 
3
Από ην άξζξν ηνπ ηζηνρώξνπ ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ: Η ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα 

αληηζηαζκίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό ην κέρξη ζήκεξα κεηνλέθηεκα ηνπ απμεκέλνπ 
θόζηνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ εθκεηάιιεπζήο 
ηνπο. Eπηπξόζζεηα, ζηα ηερληθά πιενλεθηήκαηα ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ 
ελέξγεηαο πεξηιακβάλνληαη: Η δπλαηόηεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ 
θνξέσλ, ηερλνινγηώλ θαη ππνδνκώλ παξαγσγήο ζεξκόηεηαο, θαπζίκσλ θαη 
ειεθηξηζκνύ θαη ε αύμεζε ηεο επειημίαο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο, 
ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηε κεηαβαιιόκελε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
        Γηα θάζε ρώξα ε επηινγή κεηαμύ ησλ δηάθνξσλ δηαζέζηκσλ ελεξγεηαθώλ 
πόξσλ εμαξηάηαη έληνλα από ηνπο θπζηθνύο πεξηνξηζκνύο πνπ ηίζεληαη γηα 
θάζε ηύπν πόξνπ (πδαηηθό δπλακηθό, αηνιηθό δπλακηθό αλά πεξηνρή, κέγηζηε 
κέζε ειηαθή έθζεζε αλά κνλάδα επηθάλεηαο θιπ) . Γηα θάζε πόξν ινηπόλ 
ππάξρεη έλα θαηώθιη ηεο βέιηηζηεο απόδνζεο. Παξαθάησ αλαθέξνληαη 
επηγξακκαηηθά ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα ηα νπνία είλαη αλαγθαία 
πξνθείκελνπ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ηερληθά νη αλαλεώζηκεο πήγεο ζε κηα 
ρώξα.: 
A) Oηθνλνκηθόο αληαγσληζκόο (θόζηνο KWh) 
Β) Δπηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε 
Γ) Δπαηζζεζία ζηηο ηηκέο ησλ πξώησλ πιώλ ( πεηξέιαην, θαη άιια νξπθηά) 
Γ) Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο 
Δ) Κνηλσληθή απνδνρή 
 
1.7  Είδη ήπιων μορθών ενέργειας3 
 
      Αιολική ενέργεια: Υξεζηκνπνηήζεθε παιηόηεξα γηα ηελ άληιεζε λεξνύ από 
πεγάδηα θαζώο θαη γηα κεραληθέο εθαξκνγέο (π.ρ. ηελ άιεζε ζηνπο 
αλεκόκπινπο). Έρεη αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πιαηηά γηα ειεθηξνπαξαγσγή. 
     Ηλιακή ενέργεια: Υξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν γηα ζεξκηθέο εθαξκνγέο 
(ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο θαη θνύξλνη) ελώ ε ρξήζε ηεο γηα ηελ παξαγσγή 
ειεθηξηζκνύ έρεη αξρίζεη λα θεξδίδεη έδαθνο, κε ηελ βνήζεηα ηεο πνιηηηθήο 
πξνώζεζεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο από ην ειιεληθό θξάηνο θαη 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
     Υδαηοπηώζεις: Δίλαη ηα γλσζηά πδξνειεθηξηθά έξγα, πνπ ζην πεδίν ησλ 
ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο εμεηδηθεύνληαη πεξηζζόηεξν ζηα κηθξά 
πδξνειεθηξηθά. Δίλαη ε πην δηαδεδνκέλε κνξθή αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο. 
     Βιομάζα: Υξεζηκνπνηεί ηνπο πδαηάλζξαθεο ησλ θπηώλ (θπξίσο απνβιήησλ 
ηεο βηνκεραλίαο μύινπ, ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ θαη ηεο βηνκεραλίαο 
δάραξεο) κε ζθνπό ηελ απνδέζκεπζε ηεο ελέξγεηαο πνπ δεζκεύηεθε απ' ην 
θπηό κε ηε θσηνζύλζεζε. Αθόκα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αζηηθά 
απόβιεηα θαη απνξξίκκαηα. Μπνξεί λα δώζεη βηναηζαλόιε θαη βηναέξην, πνπ 
είλαη θαύζηκα πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ από ηα παξαδνζηαθά. Δίλαη κηα 
πεγή ελέξγεηαο κε πνιιέο δπλαηόηεηεο θαη εθαξκνγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 
πιαηηά ζην κέιινλ. 
     Γεωθερμική ενέργεια: Πξνέξρεηαη από ηε ζεξκόηεηα πνπ παξάγεηαη απ' ηε 
ξαδηελεξγό απνζύλζεζε ησλ πεηξσκάησλ ηεο γεο. Δίλαη εθκεηαιιεύζηκε εθεί 
όπνπ ε ζεξκόηεηα απηή αλεβαίλεη κε θπζηθό ηξόπν ζηελ επηθάλεηα, π.ρ. 
ζηνπο ζεξκνπίδαθεο ή ζηηο πεγέο δεζηνύ λεξνύ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
είηε απεπζείαο γηα ζεξκηθέο εθαξκνγέο είηε γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Η 
Ιζιαλδία θαιύπηεη ην 80-90% ησλ ελεξγεηαθώλ ηεο αλαγθώλ, όζνλ αθνξά ηε 
ζέξκαλζε, θαη ην 20%, όζνλ αθνξά ηνλ ειεθηξηζκό, κε γεσζεξκηθή ελέξγεηα.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%AF%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
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      Ενέργεια από παλίρροιες: Δθκεηαιιεύεηαη ηε βαξύηεηα ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο 
ειήλεο, πνπ πξνθαιεί αλύςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ. Σν λεξό 
απνζεθεύεηαη θαζώο αλεβαίλεη θαη γηα λα μαλαθαηέβεη αλαγθάδεηαη λα πεξάζεη 
κέζα από κηα ηνπξκπίλα, παξάγνληαο ειεθηξηζκό. Έρεη εθαξκνζηεί ζηελ 
Αγγιία, ηε Γαιιία, ηε Ρσζία θαη αιινύ. 
      Ενέργεια από κύμαηα: Δθκεηαιιεύεηαη ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ θπκάησλ 
ηεο ζάιαζζαο. 
     Ενέργεια από ηοσς ωκεανούς: Δθκεηαιιεύεηαη ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο 
αλάκεζα ζηα ζηξώκαηα ηνπ σθεαλνύ, θάλνληαο ρξήζε ζεξκηθώλ θύθισλ. 
Βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο έξεπλαο. 
 
 
1.8  Αιολική ενέργεια  
 
 

 
 

Δηθ.1.1: Αλεκόκπινο ζην Κίληεξληατθ ηεο Οιιαλδίαο, κηα από ηηο παιηόηεξεο κεζόδνπο 
εθκεηάιιεπζεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο (Πεγή: ηζηνρώξνο ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ) 

 
        Γεληθά αηνιηθή ελέξγεηα νλνκάδεηαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη από ηελ 
εθκεηάιιεπζε ηνπ πλένληνο αλέκνπ. Η ελέξγεηα απηή ραξαθηεξίδεηαη "ήπηα 
κνξθή ελέξγεηαο" θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο "θαζαξέο" πεγέο όπσο 
ζπλεζίδνληαη λα ιέγνληαη νη πεγέο ελέξγεηαο πνπ δελ εθπέκπνπλ ή δελ 
πξνθαινύλ ξύπνπο. 
      Η αηνιηθή ελέξγεηα απνηειεί ζήκεξα κηα ειθπζηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα 
ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο. Σν «θαύζηκν» είλαη άθζνλν, απνθεληξσκέλν θαη 
δσξεάλ. Γελ εθιύνληαη αέξηα ζεξκνθεπίνπ θαη άιινη ξύπνη, θαη νη επηπηώζεηο 
ζην πεξηβάιινλ είλαη κηθξέο ζε ζύγθξηζε κε ηα εξγνζηάζηα 
ειεθηξνπαξαγσγήο από ζπκβαηηθά θαύζηκα. Δπίζεο, ηα νηθνλνκηθά νθέιε 
κηαο πεξηνρήο από ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο βηνκεραλίαο είλαη 
αμηνζεκείσηα. 
       Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθέο 
δηαηάμεηο πνπ εθζέηνπλ έλαλ δξνκέα (πηεξσηή ηύπνπ έιηθαο, κε έλα ε 
πεξηζζόηεξα πηεξύγηα) ζην ξεύκα ηνπ αλέκνπ, ιακβάλνληαο έηζη κέξνο ηεο 
θηλεηηθήο ελεξγείαο ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ δξνκέα. 
Οη δηαηάμεηο απηέο ιέγνληαη αεξνθηλεηήξεο ε αλεκνγελλήηξηεο όηαλ ν άμνλαο 
ηνπο θηλεί ειεθηξνγελλήηξηα παξάγσγεο ξεύκαηνο. Με ηελ ρξήζε 
αεξνθηλεηήξσλ ε αηνιηθή ελέξγεηα κεηαηξέπεηαη ζε πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ 
δξνκέα ηνπ αεξνθηλεηήξα θαη ηνπ άμνλα ηνπ. 
      Η ζεκαληηθόηεξε νηθνλνκηθά εθαξκνγή ησλ αλεκνγελλεηξηώλ είλαη ε 
ζύλδεζή ηνπο ζην ειεθηξηθό δίθηπν κηαο ρώξαο. ηελ πεξίπησζε απηή, έλα 
αηνιηθό πάξθν, 
 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CE%BA%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Kinderdijk11.JPG
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Δηθ.1.2: Αηνιηθό πάξθν ζην Υόιζηατλ ηεο Γεξκαλίαο (Πεγή: ηζηνρώξνο ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ) 

 
δειαδή κία ζπζηνηρία πνιιώλ αλεκνγελλεηξηώλ, εγθαζίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί 
ζε κία πεξηνρή κε πςειό αηνιηθό δπλακηθό θαη δηνρεηεύεη ην ζύλνιν ηεο 
παξαγσγήο ηνπ ζην ειεθηξηθό ζύζηεκα. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε δπλαηόηεηα νη 
αλεκνγελλήηξηεο λα ιεηηνπξγνύλ απηόλνκα, γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ζε πεξηνρέο πνπ δελ ειεθηξνδνηνύληαη, κεραληθήο ελέξγεηαο γηα 
ρξήζε ζε αληιηνζηάζηα, θαζώο θαη ζεξκόηεηαο. Όκσο, ε ηζρύο πνπ παξάγεηαη 
ζε εθαξκνγέο απηνύ ηνπ είδνπο είλαη πεξηνξηζκέλε, ην ίδην θαη ε νηθνλνκηθή 
ηνπο ζεκαζία. Η αηνιηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεζέζηεξα : 

 Γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνύ ζε πεξηνρέο ζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν είηε (i) 
γηα ηελ θάιπςε ίδησλ αλαγθώλ (ii) γηα ηελ πώιεζε ηνπ ξεύκαηνο ζηελ 
εηαηξεία εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηθηύνπ (αλεμάξηεηε παξαγσγή) 

 Γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνύ ζε πεξηνρέο πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο ζην 
δίθηπν, γηα ιεηηνπξγία είηε (i) κόλεο ηνπο κε ζπζζσξεπηέο (stand alone) ε 
(ii) ζε ζπλδπαζκό κε ζηαζκό ειεθηξνπαξαγσγήο κε ληίδει (diesel-
Windgenerator autonomous system). 

 Γηα ζέξκαλζε πρ ζε ζεξκνθήπηα, κε δηαδνρηθή κεηαηξνπή ηεο ζε 
ειεθηξηζκό θαη αθνινύζσο ζε ζεξκόηεηα κε ηε ρξήζε ειεθηξηθήο 
αληίζηαζεο ε κε ηελ θίλεζε αληιηώλ ζεξκόηεηαο. 

      Οη αλεκνγελλήηξηεο δηαθξίλνληαη ζε κηθξέο κεζαίεο ε κεγάιεο αλάινγα κε 
ηελ ηζρύ πνπ απνδίδνπλ. Μηα κεγάιε αλεκνγελλήηξηα κπνξεί λα έρεη ηζρύ έσο 
θαη 4000 KW. Σα πηεξύγηα κηαο ηέηνηαο αλεκνγελλήηξηαο έρνπλ κήθνο 
πεξίπνπ 40 κέηξα θαη έηζη ε επηθάλεηα πνπ θαιύπηεηαη από ηελ πεξηζηξνθή 
είλαη πεξίπνπ όζν έλα πνδνζθαηξηθό γήπεδν. Ο πύξγνο κηαο κεγάιεο 
εγθαηάζηαζεο έρεη ύςνο άλσ ησλ 90 κέηξσλ πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη καδί κε 
ηα πηεξύγηα ε εγθαηάζηαζε μεπεξλά ηα 130 κέηξα. 
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Schuelp_bilderbuchwindraeder.JPG
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ρ.1.2 Δλδεηθηηθά ζηνηρεία θαηεγνξηώλ αλεκνγελλεηξηώλ  

(Πεγή: ΣΔΙ Κνδάλεο)  

 
       Σα ηειεπηαία 20 ρξόληα ππάξρεη κεγάιε ηερλνινγηθή εμέιημε πνπ ζηνρεύεη 
ζηελ αλάπηπμε λέσλ πιηθώλ, ζηελ βειηίσζε ηεο αεξνδπλακηθήο ησλ 
πηεξύγησλ ώζηε λα επηηπγράλνληαη θαιύηεξνη βαζκνί απόδνζεο θαη ζηελ 
κείσζε ησλ ζνξύβσλ. Δηδηθά ν ζόξπβνο πνπ πξνθαινύλ νη αλεκνγελλήηξηεο 
έρεη ειαηησζεί δξαζηηθά. ε απόζηαζε 500 κέηξσλ πνπ είλαη ε ειάρηζηε 
επηηξεπηή απόζηαζε από θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ν ζόξπβνο δελ γίλεηαη θαλ 
αληηιεπηόο θαη απηό ράξηο ηελ βειηίσζε ηνπ κεραλνινγηθνύ ηνπο εμνπιηζκνύ 
πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ απνθπγή θξαδαζκώλ. Μάιηζηα ην θόζηνο ηεο ζρεηηθήο 
ηερλνινγίαο είλαη πνιύ θνληά ζε εθείλν ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο από νξπθηά 
θαύζηκα, γεγνλόο πνπ αλνίγεη ην δξόκν γηα ηελ εμάπισζε ηεο αηνιηθήο 
ελέξγεηαο παγθνζκίσο. Υάξηο ζηελ πξόνδν ηεο ηερλνινγίαο ην εηδηθό θόζηνο 
παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο έρεη ήδε πέζεη ζην ήκηζπ από ην 1990 θαη 
αλακέλεηαη όηη ε απόθιηζε κεηαμύ ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο 
θαη ηνπ θόζηνπο ελέξγεηαο από νξπθηά θαύζηκα ζα ζπλερίζεη λα κεηώλεηαη. 
       Δπίζεο ην πεξηβαιινληηθό όθεινο είλαη ηεξάζηην θαζώο κηα 
αλεκνγελλήηξηα ηζρύνο 1500ΚW πνπ ιεηηνπξγεί επί 20 ρξόληα απαιιάζζεη ηελ 
αηκόζθαηξα από 64000 ηόλνπο C02 πνπ ζα εθιύνληαλ θαηά ηελ θαύζε ιηγλίηε 
πξνθείκελνπ λα παξαρζεί ηζνδύλακε ελέξγεηα. Με κηα αλεκνγελλήηξηα 
1500ΚW απνθεύγεηαη ε ρξήζε 8000 ηόλσλ ιηγλίηε. Αλ απηήλ ηελ πνζόηεηα ηε 
ζπζζσξεύακε ζα δεκηνπξγνύζακε έλα βνπλό πνπ ε θνξπθή ηνπ ζα είρε 
πεξίπνπ ην ύςνο ηεο αλεκνγελλήηξηαο. 
       Η αηνιηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείην ζε κεγάιε έθηαζε ζην παξειζόλ, 
θπξίσο γηα άξδεπζε όκσο ε επέθηαζε ησλ δηθηύσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο εθηόπηζε ζε πνιύ κεγάιν βαζκό απηέο ηηο εθαξκνγέο κε 
ηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξηθώλ αληιηώλ . Με ηελ πξώηε όκσο ελεξγεηαθή θξίζε, 
αλαλεώζεθε πιήξσο ην ελδηαθέξνλ ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ 
παλεπηζηεκηαθώλ εξεπλεηηθώλ νκάδσλ γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα. Σόηε άξρηζαλ 
λα εκθαλίδνληαη ηα πξώηα εκπνξηθά κνληέια Γαληθήο θαη Ακεξηθαληθήο 
θπξίσο θαηαζθεπήο, κε κέζε ηζρύ αλά Α/Γ πνπ δελ ππεξέβαηλε ηα 50 KW θαη 
ύςνο ππιώλα πνπ έθηαλε ηα 15 m . 
       ήκεξα ε βηνκεραλία ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη ε πιένλ ηαρύηαηα 
αλαπηπζζόκελε βηνκεραλία αλαλεώζηκσλ πεγώλ παγθνζκίσο. Αμίδεη λα
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 ζεκεησζεί όηη ην 2002 εγθαηαζηάζεθαλ 6.868MW λέαο αηνιηθήο ηζρύνο πνπ 
αληηζηνηρεί ζε επελδύζεηο 6,8 δηζεθ. επξώ θζάλνληαο ηε δηεζλή 
εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρύ ζηα 31.000 ΜW . Ήδε ε αηνιηθή ελέξγεηα θαιύπηεη 
ην 2% ηεο Δπξσπατθήο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ζηόρν ηελ 
θάιπςε ηνπ 10% κέζα ζηα επόκελα 10 ρξόληα θαη ην 12% ησλ ειεθηξηθώλ 
αλαγθώλ ηνπ πιαλήηε κέρξη ην 2020. 
 
 
1.9  Ιζηορική αναδρομή αιολικής ενέργειας5 
 
     Η ηζηνξία ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαλεξώλεη κηα γεληθή εμέιημε από ηε 
ρξήζε απιώλ ειαθξώλ ζπζθεπώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηελ αεξνδπλακηθή 
νπηζζέιθνπζα, ζηε ρξήζε ησλ κνληέξλσλ επέιηθησλ κε πξνεγκέλα πιηθά 
ζπζθεπώλ. Η πην παιηά ρξήζε ηεο δύλακεο ηνπ αέξα είλαη ε ρξήζε ηνπ ηζηίνπ 
ζηα αξραία ήδε θαξάβηα θαη ε ηερλνγλσζία απηή ζπλέξγεζε θαη ζηελ 
κεηέπεηηα αλάπηπμε ησλ αλεκόκπισλ. 
    Αξραηνινγηθέο έξεπλεο έδεημαλ ηελ ύπαξμε αλεκόκπισλ ζηελ Αίγππην, ηε 
Πεξζία, ηε Μεζνπνηακία θαη ην Αηγαίν. ηελ αξραηόηεηα νη αλεκόκπινη απηνί 
ρξεζηκνπνηνύληαλ θπξίσο γηα ηελ άιεζε ησλ δεκεηξηαθώλ θαη γηα ηελ 
άληιεζε ησλ πδάησλ. Η πξώηε ηέηνηα ζπζθεπή αλαπηύρζεθε ζηελ Πεξζία 
κεηαμύ ηνπ 900 θαη ηνπ 500π.Υ θαη ζε απηό ην πξώηκν ζηάδην ν άμνλαο ηνπ 
κύινπ ήηαλ θάζεηνο ζην επίπεδν ηεο γεο. Σν πξώην ζρεδηάγξακκα 
αλεκόκπινπ έξρεηαη θαη απηό από ηελ Πεξζία. Πξόθεηηαη γηα έλαλ αλεκόκπιν 
κε θάζεηα ηζηία πνπ απνηεινύληαλ από ζσξνύο θαιακηώλ ή μύισλ θαη ηα 
νπνία πξνζαξκόδνληαλ ζηνλ θεληξηθό θάζεην άμνλα κε νξηδόληηα δνθάξηα. 
      Οη πξώηνη αλεκόκπινη πνπ εκθαλίζζεθαλ ζηελ Δπξώπε ήηαλ ηύπνπ 
νξηδνληίνπ άμνλα. Οη αλεκόκπινη αλζίδνπλ ζηελ Δπξώπε ζηα κέζα ηνπ 
δέθαηνπ ηξίηνπ αηώλα κ.Υ.. Σν 1500 κ.Υ. θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ 
Οιιαλδία, ελώ ην 1860 θαη ε Γαλία ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο πξνο ηνλ 
άλεκν, αξρίδνληαο κάιηζηα έλα εηδηθό πξόγξακκα γηα ηελ θαηαζθεπή 
αλεκνθηλεηήξσλ πνπ ζα παξάγνπλ ειεθηξηθό ξεύκα. Οη αλεκνκεραλέο ηεο 
Γαλίαο είραλ ηέζζεξα πηεξύγηα θαη νη θηλεηήξεο ηνπο απέδηδαλ 25 KW. Η 
πξώηε αλάινγε πξνζπάζεηα έγηλε ζηελ Διιάδα ην 1982, θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα ζην λεζί ηεο Κύζλνπ. 
      Έλαο από ηνπο πξώηνπο αλεκόκπινπο πνπ δηαζώδεηαη αθόκα ζηε 
Μεζνγεηαθή αθηή παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. 

 
Δηθ.1.3:   Έλαο από ηνπο πξώηνπο αλεκόκπινπο (Πεγή: Πάληεην Παλεπηζηεκίν Αζελώλ)
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       Οη πξώηεο ζύγρξνλεο αλεκνκεραλέο εκθαλίζηεθαλ ζηε Γαιιία ην 1929, 
κηα ειεθηξνκεραληθή εηαηξεία θαηαζθεύαζε ηελ αηνιηθή κεραλή Bonrget, 
δηακέηξνπ 20 κέηξσλ κε δπν πηεξύγηα, ε νπνία όκσο θαηαζηξάθεθε από ηνλ 
άλεκν. Η επόκελε πξνζπάζεηα έγηλε από ηελ πιεπξά ησλ Ρώζσλ, νη νπνίνη 
ην 1931 δεκηνύξγεζαλ κηα παξόκνηα κεραλή δηακέηξνπ 30 κέηξσλ. ηόρνο 
ηνπο ήηαλ ε παξαγσγή 100 Kw, όκσο ηα ζρέδηά ηνπο λαπάγεζαλ δεδνκέλνπ 
όηη ε θαηαζθεπή ηνπο άληεμε κόλν γηα δπν ρξόληα θαη ε εηήζηα παξαγσγή δελ 
μεπέξαζε ηα 32 Kw. 
      Οη νπζηαζηηθόηεξεο κειέηεο ζηνλ θιάδν ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο μεθίλεζαλ 
κεηά ην Β΄ Παγθόζκην πόιεκν ζε πνιιέο επξσπατθέο ρώξεο. Πνηθίιεο κειέηεο 
ζηε Γαιιία νδήγεζαλ ζηελ θαηαζθεπή πνιιώλ πεηξακαηηθώλ κεγάισλ 
αηνιηθώλ κεραλώλ. Έλα από ηα πην γλσζηά παξαδείγκαηα είλαη ε 
αλεκνγελλήηξηα Best Romani, ε νπνία δηέζεηε ηξία πηεξύγηα, είρε δηάκεηξν 30 
κέηξσλ θαη παξήγαγε 800 Kw. Σν πην ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο 
ήηαλ όηη νη κεγάιεο αηνιηθέο κεραλέο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζσζηά (βάζε 
ππνινγηζκώλ ηεο ζέζεο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο ξνήο ησλ ηνπηθώλ αλέκσλ) δελ 
θάλνπλ θαζόινπ ζόξπβν. 
       Η κεγαιύηεξε αλεκνγελλήηξηα ηεο επνρήο θαηαζθεπάζηεθε ηε δεθαεηία 
ηνπ ‟50 ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Δκπλεπζηέο θαη ζρεδηαζηέο ηνπ 
κεγάινπ απηνύ εγρεηξήκαηνο ήηαλ ην επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηνπ 
Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο ηεο Μαζαρνπζέηεο,, ε ηζρύο ηεο έθηαλε ηα 1,25 Μw 
θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηαθόπεθε κεηά από πέληε ρξόληα ιόγσ βιάβεο πνπ 
θαηέζηεζε αδύλαηε ηελ επηδηόξζσζή ηεο.  
      Μέρξη ηελ πεξίνδν απηή, αλάινγε ήηαλ θαη ε εμέιημε ζηνλ επξσπατθό 
ρώξν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, όκσο, πσο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ε 
ρακειή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ νδήγεζε ζε ζηαζηκόηεηα ηηο όπνηεο εξεπλεηηθέο 
πξνζπάζεηεο . Ο αληαγσληζκόο ήηαλ έληνλνο θαη ην θζελό θόζηνο ησλ 
θαπζίκσλ ήηαλ δπζαλάινγν κε ηελ απόζβεζε κηαο αλεκνκεραλήο. 
     Σελ επνρή απηή έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα. Σν 
ελδηαθέξνλ όισλ ήηαλ έληνλν θαη ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα 
θαηαζθεπάζηεθαλ ππξεληθά εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηζκνύ. Γελ ήηαλ 
ιίγα ηα θξάηε πνπ έζηεζαλ ζηα εδάθε ηνπο ππξεληθά εξγνζηάζηα 
πηζηεύνληαο πσο ηα κέρξη ηόηε ππαξθηά θαύζηκα ζα παξαγθσληζηνύλ. Βέβαηα 
ππήξραλ θαη άηνκα επηθπιαρηηθά απέλαληη ζηελ «εκκνλή» ηεο επνρήο 
ηζρπξηδόκελα πσο ε εγθαηάζηαζε ησλ ζηαζκώλ απηώλ ήηαλ πνιύ δύζθνιε 
θαη απαηηεηηθή ιόγσ ηνπ πςεινύ θόζηνπο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 
εμνπιηζκνύ. Γελ άξγεζαλ λα θαλνύλ θαη ηα πξώηα πξνβιήκαηα, νξηζκέλα 
από απηά ήηαλ ε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ θαη πγξώλ ξαδηελεξγώλ 
ππνιεηκκάησλ, ε αιιαγή ησλ ξαδηελεξγώλ πιηθώλ, ε γήξαλζε ησλ 
αληηδξαζηήξσλ, ε αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξκέλσλ ηκεκάησλ . Σα ζέκαηα απηά 
απνηεινύζαλ θαη εμαθνινπζνύλ λα απνηεινύλ κηα κόληκε απεηιή κόιπλζεο 
ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ηνπ πιαλήηε γεληθόηεξα. 
    Η κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηόζν από ηελ ππξεληθή ελέξγεηα όζν θαη 
από άιιεο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο όπσο ην πεηξέιαην θαη ν άλζξαθαο 
ήηαλ πιένλ γεγνλόο. ην θιίκα ηεο έληνλεο αλεζπρίαο πξνζηέζεθε θαη ε 
πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973, κε απνηέιεζκα ζηελ αξγή αιιά ζηαζεξή ζηξνθή 
ηνπ αλζξώπνπ ζηε θύζε θαη ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Η αξρή έγηλε 
κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ακεξηθαληθή 
θπβέξλεζε αλέζεζε ηεο νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζή ηεο 
ζηε ΝΑΑ. Δζηίαζαλ θπξίσο ζηηο θιαζηθέο αηνιηθέο κεραλέο, θαη
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 θαηαζθεύαζαλ κεραλέο κηθξέο ηζρύο 60 Kw. Παξάιιεια κε ηελ Ακεξηθή, θαη 
ν Καλαδάο δηακόξθσζε κηα αλάινγε κεγαιόπλνε έξεπλα. 
 
1.10  Η αιολική ενέργεια ζηην Ελλάδα2 
 
      ηελ ρώξα καο , νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο 
ελέξγεηαο γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνύ μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
80 από ηε ΓΔΗ όπνηε θαη εγθαηαζηάζεθε ( ζπγθεθξηκέλα ην 1982) ην πξώην 
αηνιηθό πάξθν ζηελ Κύζλν θαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 δόζεθε 
κεγάιε ώζεζε κε ηε δηεπθόιπλζε επελδύζεσλ από ηδηώηεο (Ν 2244/94) . Από 
ηόηε δεθάδεο αηνιηθά έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε πεξηνρέο όπσο: ε Άλδξνο, ε 
Δύβνηα, ε Λήκλνο, ε Λέζβνο, ε Υίνο, ε άκνο, θαη ε Κξήηε . 
      ήκεξα ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο θζάλεη ηα 331MW ζηα νπνία έρεη 
πξνζηεζεί θαη ε ηζρύο ησλ ηεζζάξσλ λέσλ αηνιηθώλ πάξθσλ (ζπλνιηθήο 
εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 55 MW ) ζηε Θξάθε πνπ ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ην 
2003. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δλέξγεηαο (ΔΠΔ) 
είρε πνιύ κεγάιε ζπκβνιή ζε απηήλ ηελ αύμεζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο, 
κε ηε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηε δεκηνπξγία  αηνιηθώλ πάξθσλ, κε επελδύζεηο 
ύςνπο 44,7 δηο.δξρ. Η ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ηε 
ιεηηνπξγία ησλ 17 αηνιηθώλ πάξθσλ αλέξρεηαη ζε 360 GWh αλά έηνο. 
      Οη κειινληηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ ειιεληθή αγνξά αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη 
ηδηαίηεξα επνίσλεο θαζώο ε θαηαζθεπή αλεκνγελλεηξηώλ απνηειεί αληηθείκελν 
ηερλνινγηθά θαη νηθνλνκηθά πξνζηηό ζηε Μεηαιινβηνκεραλία καο ρσξίο 
πξνζζεηέο επελδύζεηο ζε ηερληθό εμνπιηζκό. Σαπηόρξνλα ην αηνιηθό δπλακηθό 
είλαη ηδηαίηεξα πξνηθηζκέλν ζηελ ρώξα καο θαη αλ ην εθκεηαιιεπηνύκε ζσζηά 
κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη νπζηαζηηθά ζην ελεξγεηαθό καο ηζνδύγην. ύκθσλα κε 
ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
αηνιηθώλ κνλάδσλ ζπλνιηθήο ηζρύνο 3.000MW ηόζν ζηελ ελδνρώξα, γηα 
άκεζε ελίζρπζε ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ δηθηύνπ, όζν θαη ζην λεζησηηθό 
ζύκπιεγκα, κε δπλαηνηα λα θαιπθζεί ην 25-35% ησλ αλαγθώλ ηεο ρώξαο ζε 
ειεθηξηθή ελέξγεηα. 
      Οη πην επλνεκέλεο, από πιεπξάο αηνιηθνύ δπλακηθνύ, πεξηνρέο ζηελ 
Διιάδα βξίζθνληαη ζην Αηγαίν, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ησλ Κπθιάδσλ, ηεο 
Κξήηεο (βόξεην ηκήκα ηνπ λεζηνύ) ζηελ Αλαηνιηθή θαη Ννηηαλαηνιηθή 
Πεινπόλλεζν ηελ Δύβνηα θαη ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε. Δθεί επηθεληξώλνληαη νη 
πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ησλ αηνιηθώλ πάξθσλ. Από πιεπξάο νηθνλνκηθώλ 
ζπλζεθώλ όκσο ην πξόβιεκα ησλ λεζηώλ είλαη ε κε ύπαξμε δηαζύλδεζεο κε 
ην εζληθό δίθηπν, ώζηε λα ππάξρεη απνξξόθεζε ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο 
θαηά ηελ επνρή ρακειήο δήηεζεο απηήο, έμσ από ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν. 
Πεξηνρέο κε αηνιηθό ελδηαθέξνλ όκσο ππάξρνπλ θαη ζηε ινθώδε παξάθηηα 
δώλε ηεο Γπηηθήο Διιάδαο αιιά θαη ζε αξθεηά βνπλά. 
      Πξέπεη επηπιένλ λα αλαθεξζεί όηη ζε πνιιά ειιεληθά λεζηά νη θάηνηθνη 
αληηδξνύλ ζηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθώλ πάξθσλ θνβνύκελνη κήπσο νη 
αλεκνγελλήηξηεο ραιάζνπλ ηελ ηνπξηζηηθή εηθόλα ηνπ λεζηνύ. ε απηήλ ηελ 
πεξίπησζε έξρεηαη λα δώζεη ιύζε κηα λέα πνιιά ππνζρόκελε ηερλνινγία 
πνπ αλαπηύζζεηαη ζηελ Βόξεηα Δπξώπε θαη ηδηαίηεξα ζηελ θαλδηλαβία θαη 
ζηελ Γεξκάληα. Δίλαη ηα νλνκαδόκελα «Αηνιηθάπάξθα off shore» ηα νπνία 
θαηαζθεπάδνληαη κέζα ζηελ ζάιαζζα ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα πςειέο 
ηαρύηεηεο αλέκνπ. Σν Αηγαίν πέιαγνο πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηέηνηα ρξήζε 
θαη ππνινγίδεηαη όηη έλα ζαιάζζην αηνιηθό πάξθν κπνξεί λα παξάγεη εηεζίσο 
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κέρξη 40% πεξηζζόηεξν ειεθηξηθό ξεύκα από όηη έλα επεηξώηηθν. Σν κέιινλ 
ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα. 
 

 
(Πεγή:ΚΑΠΔ) 

 
(Πεγή:ΚΑΠΔ) 
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(Πεγή:ΚΑΠΔ) 

 
 
1.11  Εθνικό τέδιο Δράζης για ηις Ανανεώζιμες Πηγές Ενέργειας6 
 
      Σν Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, 
εθπνλήζεθε ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο 
ζε ζρέζε κε ηελ δηείζδπζε ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο, ηελ 
Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ξύπσλ 
ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δηδηθόηεξα γηα ην ζύλνιν ησλ Κξαηώλ-Μειώλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, κέρξη ην 2020, πξνβιέπεηαη: 
α) 20% κείσζε ησλ εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ηα 
επίπεδα ηνπ 1990 ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 2009/29/ΔΚ, 
β) 20% δηείζδπζε ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο ζηελ 
αθαζάξηζηεηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζύκθσλα κε ηελ Οδεγία 
2009/28/ΔΚ θαη 
γ) 20% εμνηθνλόκεζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο. 
      Δηδηθά γηα ηελ Διιάδα, ν ζηόρνο γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ είλαη κείσζε θαηά 4% ζηνπο ηνκείο εθηόο εκπνξίαο ζε ζρέζε κε 
ηα επίπεδα ηνπ 2005, θαη 18% δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζηελ αθαζάξηζηε ηειηθή 
θαηαλάισζε. Η Διιεληθή θπβέξλεζε ζην πιαίζην πηνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 
αλαπηπμηαθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ πνιηηηθώλ, κε ην Νόκν 3851/2010 
πξνρώξεζε ζηελ αύμεζε ηνπ εζληθνύ ζηόρνπ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ 
ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην 20%, ν νπνίνο θαη εμεηδηθεύεηαη ζε 40 % 
ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, 20 % ζε αλάγθεο ζέξκαλζεο-
ςύμεο θαη 10 % ζηηο κεηαθνξέο. 
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      Δπηπξόζζεηα, ζε ζρέζε κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ε Διιάδα έρεη ήδε 
θαηαξηίζεη ην 1ν ρέδην Γξάζεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθόηεηαο όπνπ 
πξνβιέπεηαη 9% εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε κέρξη ην 
έηνο 2016 ζύκθσλα θαη κε ηελ Οδεγία 2006/32/ΔΚ, ελώ πξόζθαηα θαη κε ηνλ 
Νόκν 3855/2010, ν νπνίνο πξνζηίζεηαη θαη ζηνλ πξόζθαην θαλνληζκό πνπ 
αθνξά ηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ θηηξίσλ- ΚΔΝΑΚ, πξνρσξά ζηελ 
αλάπηπμε κεραληζκώλ ηεο αγνξάο θαη εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη 
πνιηηηθώλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζληθνύ ζηόρνπ 
γηα εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο.  
      Οη εζληθνί ελεξγεηαθνί ζηόρνη γηα ην 2020, όπσο πεξηγξάθνληαη από ην 
παξόλ ζρέδην δξάζεο, αιιά θαη όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί από ηηο πξόζθαηεο 
λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο θαη ηα αληίζηνηρα εζληθά πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην 
ηνπ ΔΠΑ, δηακνξθώλνπλ έλα ηζρπξά αλαπηπμηαθό επηρεηξεκαηηθό πιαίζην 
κέζα ζην νπνίν ε Διιάδα θαιείηαη λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ηεο 
πξνζθέξεη ην θπζηθό δπλακηθό πνπ δηαζέηεη ζε ηερλνινγίεο ΑΠΔ & ΔΞΔ θαη 
λα δηακνξθώζεη έλα λέν κνληέιν «πξάζηλεο» αλάπηπμεο. Παξάιιεια, ε 
επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ αζθάιεηα ελεξγεηαθνύ 
εθνδηαζκνύ, ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ζηελ ελίζρπζε 
ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο βαζηθώλ θιάδσλ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο.  
      Σν παξόλ ζρέδην δξάζεο, παξνπζηάδεη κε ιεπηνκέξεηα ηα ζεζκηθά 
εξγαιεία θαη ηηο ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ώζηε λα ηθαλνπνηεζνύλ 
απηνί αθξηβώο νη ζηόρνη. Δηδηθόηεξα, ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απαηηεί ηνλ 
ζπλδπαζκό κέηξσλ θαη πνιηηηθώλ ζεζκηθνύ ραξαθηήξα ώζηε λα επηηαρπλζνύλ 
θαη λα δηεπθνιπλζνύλ νη επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο, λα δηακνξθσζεί έλα 
μεθάζαξν πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνπο όξνπο ρξήζεο γεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ 
ελεξγεηαθήο ηνπο αμηνπνίεζεο, ελώ παξάιιεια θαιεί λα ιεθζνύλ ππόςε όιεο 
νη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο νη νπνίεο κπνξνύλ αζξνηζηηθά λα ζπλεηζθέξνπλ 
γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ πξάζηλεο αλάπηπμεο.  
     Η παξνπζίαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νδηθνύ ράξηε αλάπηπμεο ησλ 
ηερλνινγηώλ ΑΠΔ ηόζν ζηε ειεθηξνπαξαγσγή, όζν ζηε ζέξκαλζε-ςύμε θαη 
ηηο κεηαθνξέο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ελεξγεηαθώλ κνληέισλ 
αλάιπζεο, όπνπ θαη αλαιύζεθαλ δηαθνξεηηθά ζελάξηα εμέιημεο ηνπ Διιεληθνύ 
ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο πέξα ηνπ 2020 κέρξη θαη ην 2030, ιακβάλνληαο 
ππόςε θαη παξακέηξνπο νηθνλνκηθήο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο.  
     Σα επηκέξνπο ζελάξηα πνπ κειεηήζεθαλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ 
επηθξαηέζηεξνπ σο ηνπ πην πηζαλνύ, απνηεινύλ δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο 
εμέιημεο ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα ηεο ρώξαο θαη δηαρσξίζηεθαλ ζε δύν βαζηθέο 
θαηεγνξίεο: α) ζελάξηα αλαθνξάο, όπνπ γίλεηαη ε ππόζεζε όηη ην ελεξγεηαθό 
ζύζηεκα εμειίζζεηαη κε βάζε ηηο ήδε δξνκνινγεκέλεο πνιηηηθέο θαη β) 
ζελάξηα όπνπ ζεσξήζεθε ε επηηπρήο πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο 
Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ Διιάδα θαη ζηα νπνία πξνζδηνξίζζεθαλ θαη 
αμηνινγήζεθαλ ηα ελαιιαθηηθά κέηξα ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κε ηα νπνία 
κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ νη Δζληθνί-Δπξσπατθνί ζηόρνη.  
      Οη βαζηθέο πξνζδηνξηζηηθέο παξάκεηξνη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ζελαξίσλ 
ήηαλ ε εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηε ρώξα, ε εμέιημε ησλ 
δηεζλώλ ηηκώλ θαπζίκσλ, ηα ελαιιαθηηθά επίπεδα ρξήζεο ησλ ζπκβαηηθώλ 
θαπζίκσλ, ε επίδξαζε ησλ ηηκώλ ησλ ηερλνινγηώλ ΑΠΔ ζηελ δηείζδπζή ηνπο 
θαη ε επίδξαζε ησλ δηαζπλδέζεσλ ζηελ αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο 
αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
. 
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      Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο αλάιπζεο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη ε 
επίηεπμε ηνπ πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή (40%) 
κέρξη ην 2020, ζα επηηεπρζεί κόλν κε ηε ζπλδπαζηηθή εθαξκνγή ζεζκηθώλ, 
θαλνληζηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ σο βαζηθό 
ζηόρν ηελ αμηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ δπλακηθνύ αλάπηπμεο κεγάισλ έξγσλ 
ΑΠΔ, ηελ νινθιήξσζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηώλ επέθηαζεο θαη αλαβάζκηζεο 
ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ θαη ζηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ελόο δηεζπαξκέλνπ 
ηξόπνπ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πξνθαλώο απηό απαηηεί ηελ 
αληηκεηώπηζε πνηθίιισλ εκπνδίσλ, πνπ έρνπλ ήδε εληνπηζηεί, θαη ζρεηίδνληαη 
κε θαζπζηεξήζεηο ζηελ αδεηνδόηεζε έξγσλ ΑΠΔ, ζε αζάθεηεο ζεκάησλ 
ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ, θαζώο θαη ζηελ ειιηπή ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ 
αλαθνξηθά κε ηηο εθαξκνγέο έξγσλ ΑΠΔ. Δπίζεο, ε Διιάδα παξνπζηάδεη ηελ 
ηδηνκνξθία ύπαξμεο θαη ελόο κε πιήξνπο δηαζπλδεδεκέλνπ ειεθηξηθνύ 
ζπζηήκαηνο, θαζώο πνιιά λεζηά απνηεινύλ απηόλνκα δίθηπα. Όια απηά ηα 
δεδνκέλα, πεξηνξηζκνί θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί παξάκεηξνη ειήθζεζαλ 
ππόςε ζηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο κειέηεο, θαη ζην ζρεδηαζκό ηεο εμέιημεο 
ζπλεηζθνξάο ησλ δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ γηα ειεθηξνπαξαγσγή κέρξη ην 
2020. 
      Αληίζηνηρα, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εζληθώλ ζηόρσλ ζπκκεηνρήο ησλ 
ΑΠΔ ζε ζέξκαλζε-ςύμε θαη κεηαθνξέο, πξνβιέπεηαη αμηνπνίεζε όισλ ησλ 
ζεζκηθώλ αιιαγώλ πνπ έρνπλ ήδε πινπνηεζεί ή δξνκνινγνύληαη ώζηε λα 
επηηεπρζεί εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κέζσ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 
απόδνζεο θαη πηνζέηεζεο πνιηηηθώλ νξζνινγηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο ζε όινπο 
ηνπο ηνκείο. Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηώλ, όπσο νη 
αληιίεο ζεξκόηεηαο, θαζώο θαη ε ελίζρπζε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε 
εθαξκνγώλ από ζεξκηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη βηνκάδα ηόζν ζηνλ νηθηαθό θαη 
ηξηηνγελή ηνκέα, όζν θαη ζηε βηνκεραλία απαηηείηαη ώζηε λα κπνξέζνπλ λα 
ηθαλνπνηεζνύλ νη ζπγθεθξηκέλνη εζληθνί ζηόρνη. 
      Δηδηθά γηα ηα βηνθαύζηκα, ε πξνζπάζεηα εληνπίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 
εγρώξηνπ δπλακηθνύ γηα ηελ παξαγσγή βην-ληήδει κέζσ ελεξγεηαθώλ 
θαιιηεξγεηώλ, θαζώο θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δηθηύσλ 
δηαρείξηζεο ηεο βηνκάδαο γηα ελεξγεηαθή ρξήζε. 
      πγθεθξηκέλα νη εζληθνί ζηόρνη γηα ην 2020, ζύκθσλα θαη κε ηα 
απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηαθώλ κνληέισλ, αλακέλεηαη λα ηθαλνπνηεζνύλ γηα 
ηε κελ ειεθηξνπαξαγσγή κε ηελ αλάπηπμε πεξίπνπ 13300MW από ΑΠΔ (από 
πεξίπνπ 4000MW ζήκεξα), όπνπ ζπκκεηέρνπλ ην ζύλνιν ησλ ηερλνινγηώλ 
κε πξνεμέρνπζεο ηα αηνιηθά πάξθα κε 7500MW, πδξνειεθηξηθά κε 3000MW 
θαη ηα ειηαθά κε πεξίπνπ 2500MW, ελώ γηα ηε ζέξκαλζε θαη ςύμε κε ηελ 
αλάπηπμε ησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο, ησλ ζεξκηθώλ ειηαθώλ ζπζηεκάησλ, αιιά 
θαη ησλ εθαξκνγώλ βηνκάδαο. 
        Σν ζρέδην δξάζεο παξνπζηάδεη κε ιεπηνκέξεηα ηε ρξνληθή εμέιημε 
αλαθνξηθά κε ηε δηείζδπζε θαη ζπλεηζθνξά ησλ επηκέξνπο ηερλνινγηώλ ζε 
ειεθηξνπαξαγσγή, ζέξκαλζε-ςύμε θαη κεηαθνξέο, ελώ ζπζρεηίδεη ηελ 
επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ κε ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη πνιηηηθέο πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ελόηεηεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 
       Δίλαη ζαθέο από ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκώλ, όηη ε επίηεπμε 
απηώλ ησλ ζηόρσλ απαηηεί ηνλ ζπληνληζκό ζε δξάζεηο θαη κέηξα, ηελ 
ππνζηήξημε από ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο θαζώο θαη ηελ έγθαηξε πινπνίεζε 
έξγσλ αλάπηπμεο ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 
απνξξόθεζεο ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο από ηνπο ζηαζκνύο ΑΠΔ.
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       Οη ζρεηηθνί ζηόρνη θαη ζπλεηζθνξά ησλ επηκέξνπο ηερλνινγηώλ ΑΠΔ, 
αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο θαη ηελ έγθαηξε ή όρη αληηκεηώπηζε ήδε 
εληνπηζκέλσλ πξνβιεκάησλ δύλαηαη λα ηξνπνπνηεζνύλ (όπσο πξνβιέπεηαη 
θαη από ηελ Οδεγία ηεο ΔΔ) αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (2-εηία), θαζώο ζα 
αλαπηπρζεί έλα εζληθό ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο επίηεπμεο 
απηώλ ησλ ζηόρσλ ην νπνίν ζα αλαγλσξίδεη έγθαηξα ηηο όπνηεο αδπλακίεο θαη 
αζηνρίεο θαη ζα πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο δηνξζσηηθέο δξάζεηο, ηερλνινγηθνύ ή 
ζεζκηθνύ ραξαθηήξα, ώζηε ηειηθά νη εζληθνί ζηόρνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 
κείσζε ησλ εθπνκπώλ αέξησλ ξύπσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη πεξαηηέξσ 
δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε λα επηηεπρζνύλ. 
      Σν εζληθό ζρέδην δξάζεο γηα ηηο ΑΠΔ, πξόθεηηαη νπζηαζηηθά λα 
δηαδξακαηίζεη ην ξόιν ελόο δπλακηθνύ εξγαιείνπ παξαθνινύζεζεο ησλ 
εζληθώλ ελεξγεηαθώλ ζηόρσλ, όπνπ αλάινγα κε ηα κέηξα θαη πνιηηηθέο πνπ 
ιακβάλνληαη, ηελ αληαπόθξηζε ησλ θνξέσλ ηεο αγνξάο θαζώο θαη ηελ 
ηερλνινγηθή σξηκόηεηα ησλ ΑΠΔ ζα πξνζαξκόδεηαη αληίζηνηρα, ώζηε λα 
κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ νη δεζκεπηηθνί εζληθνί ζηόρνη γηα ην 2020, 
ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ κνληέινπ 
«πξάζηλεο» αλάπηπμεο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε Διιεληθή θπβέξλεζε. 
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Σα ζηνηρεία γηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνύζαο ελόηεηαο ιήθζεθαλ από ηα παξαθάησ θείκελα: 

 
1
Άξζξν ηεο  Greenpeace : Αηνιηθή Δλέξγεηα ή Κιηκαηηθέο Αιιαγέο 

www.rae.gr/K2/greenpeace.pdf 
 
2
Κπξηηζάθε Όιγα / ΟΙ ΑΝΑΝΔΩΙΜΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Πηπρηαθή 

Δξγαζία / Δηζεγεηήο: Γξ. εξδάξεο Παλαγηώηεο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο 
 
3
Από ην άξζξν ηνπ ηζηνρώξνπ ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ: Η ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%
BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3
%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82 
 
4
Από ην άξζξν ηνπ ηζηνρώξνπ ΒΙΚΙΠΑΙΓΔΙΑ: Η ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%
AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1 
 
5
Νηθνιαίδνπ Νίθε / ΑΝΑΝΔΩΙΜΔ ΠΗΓΔ ΔΝΔΡΓΔΙΑ : Η ΥΡΗΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΚΑΙ ΣΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ / Γηπισκαηηθή εξγαζία 
 
6
Από ην άξζξν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

www.agronews.gr/component/option,com_docman/Itemid.../lang,el/ 
 

 

 

 

http://www.rae.gr/K2/greenpeace.pdf
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://www.agronews.gr/component/option,com_docman/Itemid.../lang,el/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΑΠΟ ΣΑ 
ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
 
2.1 Πλεονεκηήμαηα ηης τρήζης αιολικής ενέργειας1 
 

 
Δηθ.2.1 (Πεγή: Γηαδίθηπν) 

 

        Ζ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη ζήκεξα κηα ηερλνινγηθά ψξηκε, νηθνλνκηθά 
αληαγσληζηηθή θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ελεξγεηαθή επηινγή. 
πλνςίδνπκε παξαθάησ θάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξέρεη ε 
αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. 
 

 Ο άλεκνο είλαη κία αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο, ε νπνία κάιηζηα 
παξέρεηαη δσξεάλ. 

 Ζ αηνιηθή ελέξγεηα πξνζηαηεχεη ηνλ πιαλήηε, θαζψο απνθεχγνληαη νη 
εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ απνζηαζεξνπνηνχλ ην 
παγθφζκην θιίκα. Κάζε εγθαηεζηεκέλν κεγαβάη (MW) αηνιηθήο ελέξγεηαο 
ζηελ ρψξα καο απνζνβεί ηελ έθιπζε 3-3,5 ρηιηάδσλ ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα εηεζίσο. Ζ ιεηηνπξγία ελφο ηππηθνχ αηνιηθνχ πάξθνπ, ηζρχνο 10 
MW, πξνζθέξεη εηήζηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ρξεηάδνληαη 11.000 
νηθνγέλεηεο θαη εμνηθνλνκεί πεξίπνπ 3.000 ηφλνπο ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ. 

 Ζ αηνιηθή ελέξγεηα δελ επηβαξχλεη ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ κε επηθίλδπλνπο 
αέξηνπο ξχπνπο. Καηά ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ζπκβαηηθνχο 
ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο εθιχνληαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ξχπσλ, 
κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηα θαξθηλνγφλα κηθξνζσκαηίδηα, ην δειεηεξηψδεο 
κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ 
πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηεο φμηλεο βξνρήο. 
 

      Κάζε θηινβαηψξα ειεθηξηζκνχ πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ άλεκν, ζεκαίλεη 
κία ιηγφηεξε θηινβαηψξα πνπ ζα είρε παξαρζεί πηζαλά κε θάπνηνλ άιιν 
ξππνγφλν ηξφπν. Καηά κέζν φξν, θάζε θηινβαηψξα πνπ παξάγεηαη θαίγνληαο 
άλζξαθα ή πεηξέιαην, εθιχεη ζηελ αηκφζθαηξα έλα πεξίπνπ θηιφ δηνμεηδίνπ 
ηνπ άλζξαθα, 10-20 γξακκάξηα δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, 1,5-15 γξακκάξηα 
νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, 1-5 γξακκάξηα κηθξνζσκαηηδίσλ θαη πνιινχο αθφκε 
επηθίλδπλνπο αέξηνπο ξχπνπο.  
      Δλδεηθηηθά, ζηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εηήζηεο εθπνκπέο 
ξχπσλ απφ έλαλ αλζξαθηθφ ζηαζκφ ειεθηξνπαξαγσγήο ηζρχνο 500 MW. 
Έλαο ηέηνηνο ζηαζκφο πξνηείλεηαη π.ρ. γηα ηελ Δχβνηα, ε νπνία, ηη εηξσλία, 
έρεη πινπζηφηαην αηνιηθφ δπλακηθφ θαη ε νπνία κπνξεί λα παξάγεη ηελ 
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ελέξγεηα απηή απφ ηνλ άλεκν ρσξίο ηνπο ξχπνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 
θαηαζθεπή ελφο αλζξαθηθνχ ζηαζκνχ (European Commission, 1999). 
 

 
Πίλ.2.1 (Πεγή: European Commission, 1999) 

 

 Γηα θάζε κεγαβάη εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο αηνιηθήο ελέξγεηαο 
δεκηνπξγνχληαη 15 κε 22 ζέζεηο εξγαζίαο, εθ ησλ νπνίσλ 0,5-1 είλαη 
κφληκεο θαη αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ. 
(Greenpeace 1999, Πεξηζηέξεο 2001). Γηα ζχγθξηζε αλαθέξνπκε φηη, γηα 
θάζε κεγαβάη εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ζε έλα αλζξαθηθφ ζηαζκφ, 
δεκηνπξγνχληαη 0,2 κφληκεοζέζεηο εξγαζίαο, δειαδή έσο θαη 5 θνξέο 
ιηγφηεξεο ησλ αηνιηθψλ (ζηνηρεία ΓΔΖ, κε βάζε ηελ εκπεηξία ηεο απφ ηνπο 
ιηγληηηθνχο ζηαζκνχο ζηε βφξεηα Διιάδα). 

 Ζ αηνιηθή ελέξγεηα εληζρχεη ηελ ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία θαη αζθάιεηα. 

 Ζ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κία ψξηκε ηερλνινγία. Ζ αηνιηθή βηνκεραλία είλαη ε 
ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε ελεξγεηαθή ηερλνινγία, κε ξπζκφ αλάπηπμεο 
40% εηεζίσο πεξίπνπ. ήκεξα ε Γαλία θαιχπηεη ην 13% ησλ αλαγθψλ ηεο 
ζε ειεθηξηζκφ κε αηνιηθή ελέξγεηα. Χο ην 2003 ζα αγγίμεη ην 20%, ελψ ν 
εζληθφο ζηφρνο ηεο ρψξαο απηήο είλαη λα θαιχπηεη ην 50% ησλ αλαγθψλ 
ηεο κε αηνιηθή ελέξγεηα σο ην 2030. Άιιεο ρψξεο πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη 
ην ιακπξφ παξάδεηγκα ηεο Γαλίαο είλαη ε Γεξκαλία θαη ε Ηζπαλία 
(Greenpeace, 2000b). ηα ηέιε ηνπ 2000, ππήξραλ εγθαηεζηεκέλα ζε φιν 
ηνλ θφζκν 17.000 MW αηνιηθψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 13.000 MW ζηελ 
πξσηνπφξν Δπξψπε. 
 

Γηάγξ.2.1 (Πεγή: Α.Εεξβφο, ΔΜΠ-RENES, 2001)
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      Ζ Δπξσπατθή Έλσζε Αηνιηθήο Δλέξγεηαο (EWEA) ζην ηέινο ηνπ 2000 
αλαζεψξεζε πξνο ηα πάλσ ηνπο ζηφρνπο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 
άλεκν γηα ηελ Δπξψπε πνπ είρε ζέζεη ην 1996, θαζψο ε άλζηζε ηεο 
αηνιηθήο ελέξγεηαο μεπέξαζε θάζε πξνζδνθία. πγθεθξηκέλα, ην 1996 
εΈλσζε είρε ζέζεη ηνλ ζηφρν ησλ 8.000 MW γηα ην 2000. Αιιά, ήδε ζηα 
ηέιε ηνπ 1999 ε εγθαηεζηεκέλε αηνιηθή ηζρχο ζηελ Δπξψπε ήηαλ 
κεγαιχηεξε απφ 9.500 MW. Έηζη, νη κειινληηθνί ζηφρνη απμήζεθαλ θαηά 
50% γηα λα αληηθαηνπηξίζνπλ ηνπο απμεκέλνπο ξπζκνχο εγθαηάζηαζεο 
αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε. ηφρνο πιένλ είλαη λα ππάξρνπλ 
εγθαηεζηεκέλα 60.000 MW ζηελ Δπξψπε σο ην 2010 (EWEA, 2000). Γηα 
ζχγθξηζε, ε ζπλνιηθά εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηεο ΓΔΖ (φιεο νη 
ειεθηξνπαξαγσγηθέο κνλάδεο) είλαη ζήκεξα 11.000 MWπεξίπνπ. 

 

 Ζ ηηκή ηεο θηινβαηψξαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ θαχζε ησλ νξπθηψλ 
θαπζίκσλ δελ πεξηιακβάλεη ην πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ 
θφζηνο απφ ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ηεο θαη παξακέλεη ρακειή κφλν 
επεηδή ηα νξπθηά θαχζηκα επηδνηήζεθαλ, άκεζα ή έκκεζα, γηα δεθαεηίεο. Ζ 
ελζσκάησζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ-θνηλσληθνχ θφζηνπο ζα θαζηζηνχζε ηελ 
αηνιηθή ελέξγεηα, αιιά θαη φιεο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, πνιχ πην 
αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα θαη ηειηθά πην ειθπζηηθέο 
γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Μία ζρεηηθή έξεπλα ζηε Γαλία, ε νπνία ζπλέθξηλε 
ηα αηνιηθά πάξθα κε ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ θαίλε άλζξαθα ή 
θπζηθφ αέξην, πξνζπάζεζε λα απνηηκήζεη ζε ρξήκα ηα πεξηβαιινληηθά 
πιενλεθηήκαηα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Με θξηηήξηα ηηο εθπνκπέο 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ θαη νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, 
αιιά ιακβάλνληαο επίζεο ππ’ φςηλ ηεο ηελ πηζαλή απαμίσζε ηεο 
πεξηνπζίαο θνληά ζε αηνιηθά πάξθα ή ζπκβαηηθνχο ζηαζκνχο 
ειεθηξνπαξαγσγήο, ε έξεπλα απηή θαηέιεμε φηη ηα πεξηβαιινληηθά-
θνηλσληθά νθέιε απφ ηελ επηινγή ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο αλέξρνληαη ζε 
0,2-0,28 DKK (9,14-12,8 δξρ) αλά παξαγφκελε θηινβαηψξα φηαλ ε 
ζχγθξηζε γίλεηαη κε αλζξαθηθνχο ζηαζκνχο ή 0,1-0,15 DKK (4,57-6,9 δξρ) 
αλά παξαγφκελε θηινβαηψξα φηαλ ε ζχγθξηζε αθνξά ζηαζκνχο 
ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ θαίλε θπζηθφ αέξην (Munksgaard J. et al, 1996). 
Σα θφζηε απηά είλαη ηεο ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο κε απηά πνπ έδεημαλ 
πνιπάξηζκεο κειέηεο, νη νπνίεο πξνζπάζεζαληα ηειεπηαία ρξφληα λα 
“εζσηεξηθεχζνπλ” ην ιεγφκελν “εμσηεξηθφ” πεξηβαιινληηθφ-θνηλσληθφ 
θφζηνο. Γηα λα ην πνχκε πην απιά, αλ ζπλππνινγίδακε ηε δεκηά πνπ 
θάλνπλ ηα νξπθηά θαχζηκα ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία, ε ειεθηξηθή 
ελέξγεηα απφ ζπκβαηηθνχο ζηαζκνχο ζα έπξεπε λα ρξεψλεηαη ηνπιάρηζηνλ 
30-50% παξαπάλσ απ’ φηη ζήκεξα. 

 Αθφκε φκσο θαη ρσξίο λα ζπκπεξηιάβνπκε ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο, ε 
αηνιηθή ελέξγεηα είλαη ζήκεξα κηα νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθή ελαιιαθηηθή 
ιχζε απέλαληη ζηα ξππνγφλα νξπθηά θαχζηκα θαη ηελ επηθίλδπλε 
ππξεληθή ελέξγεηα. Αλ αθαηξέζεη θαλείο ην θφζηνο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο, 
ην πξαγκαηηθφ θφζηνο εθκεηάιιεπζεο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ηεο ΓΔΖ ζηελ 
Κξήηε αλακέλεηαη λα είλαη θάησ απφ 2 δξρ. αλά θηινβαηψξα. Αλαθέξνπκε 
ραξαθηεξηζηηθά φηη κφλν ην θφζηνο θαπζίκνπ ησλ πεηξειατθψλ ζηαζκψλ 
ειεθηξνπαξαγσγήο γηα θάιπςε αηρκψλ ηεοδήηεζεο ζηελ Κξήηε θπκαίλεηαη 
απφ 40-76 δξρ. αλά θηινβαηψξα θαη ζε άιια κηθξφηεξα λεζηά είλαη 
κεγαιχηεξν. ηα Αληηθχζεξα π.ρ. ην 1998, ην θφζηνο παξαγσγήο 
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ειεθηξηζκνχ κε θαχζηκν πεηξέιαην έθηαζε ζηελ απίζηεπηε ηηκή ησλ 762 
δξρ. αλά θηινβαηψξα! Δπεηδή γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο ε ΓΔΖ πνπιάεη ηελ 
θηινβαηψξα ζηελ ίδηα ηηκή κε ην εζληθφ δίθηπν, ε επηρείξεζε έρεη ζηα λεζηά 
ηνπ Αηγαίνπ παζεηηθφ γχξσ ζηα 70 δηζ. δξρ εηεζίσο ιφγσ ηεο εμάξηεζεο 
απφ ξππνγφλνπο πεηξειατθνχο ζηαζκνχο (Μπέηδηνο, Γ. 2000). 

 
Γηάγξ.2.2 (Πεγή: European Commission, 1999) 

 

 Σν παξαπάλσ δηάγξακκα δείρλεη ην θφζηνο ηεο θηινβαηψξαο πνπ παξάγεηαη 
ζήκεξα απφ δηάθνξεο πεγέο ελέξγεηαο (European Commission, 1999). 
 

 Σν θφζηνο ηεο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο δελ είλαη απαγνξεπηηθφ γηα 
κηθξέο εθαξκνγέο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο 
ειεθηξνπαξαγσγήο. Κάζε λνηθνθπξηφ ή βηνηερλία ζα κπνξνχζε λα 
παξάγεη ηε δηθή ηνπ ελέξγεηα απφ ηνλ άλεκν. Ζ αηνιηθή ελέξγεηα απνηειεί, 
εθηφοησλ άιισλ, θαη κία βηψζηκε ιχζε γηα πεξηνρέο ρσξίο πξφζβαζε ζε 
δίθηπν. Όπσο θαη άιιεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (π.ρ. ηα 
θσηνβνιηατθά), κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 
απηφλνκα ή πβξηδηθά ζπζηήκαηα γηα παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 Σν αηνιηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο καο είλαη γεσγξαθηθά δηεζπαξκέλν, 
νδεγψληαο ζηελ απνθέληξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, 
αλαθνπθίδνληαο ηα ζπζηήκαηα ππνδνκήο θαη κεηψλνληαο ηηο απψιεηεο απφ 
ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο. 

 Ζ αηνιηθή ελέξγεηα δελ εκπνδίδεη ηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. Πεξίπνπ ην 99% ηεο γεο πνπ θηινμελεί έλα αηνιηθφ πάξθν 
είλαη δηαζέζηκν γηα άιιεο ρξήζεηο. Γηάθνξεο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
κπνξνχλ λα ζπλερίδνληαη κέρξη ηηο βάζεηο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, αθνχ ηα 
ζεκέιηα ηνπο είλαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Γελ ππάξρεη 
θακία έλδεημε φηη ηα αηνιηθά πάξθα επηβαξχλνπλ ηε γεσξγία ή ηελ 
θηελνηξνθία. 
Δλδεηθηηθά θαη γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο, αλαθέξνπκε φηη γηα ηελ παξαγσγή 
ελέξγεηαο απφ έλαλ ζηαζκφ ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ θαίεη άλζξαθα 
απαηηείηαη έσο θαη 4,5 θνξέο κεγαιχηεξε έθηαζε απ’ απηή πνπ απαηηείηαη 
γηα λα θαιπθζνχλ νη ίδηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο κε αηνιηθή ελέξγεηα 
(European Commission, 1999). Ο ππνινγηζκφο απηφο έγηλε ιακβάλνληαο 
ππ’ φςηλ θαη ηηο ηεξάζηηεο εθηάζεηο γεο πνπ δεζκεχνληαη θαηά ηελ εμφξπμε 
άλζξαθα θαη αθνξά ηνλ θχθιν δσήο κηαο ηππηθήο κνλάδαο παξαγσγήο 
ελέξγεηαο πνπ είλαη πεξίπνπ 30 ρξφληα. 
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Όζνλ αθνξά ηα αηνιηθά πάξθα ζηελ Διιάδα, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ζηε 
κεγάιε ηνπο πιεηνςεθία εγθαζίζηαληαη ζε νξεηλέο ζέζεηο κε αξαηή 
ζακλψδε βιάζηεζε, ε νπνία νθείιεηαη, σο έλα βαζκφ, αθξηβψο ζηηο 
επηθξαηνχζεο αλεκνινγηθέο ζπλζήθεο (δειαδή ζηηο πςειέο ηαρχηεηεο ηνπ 
αλέκνπ). Ζ παξνπζία πςειήο βιάζηεζεο ζε κία πεξηνρή (ζπζηάδεο 
δέλδξσλ θαη δαζψδεηο εθηάζεηο) δελ πξνζθέξεηαη γηα εθκεηάιιεπζε 
αηνιηθνχ δπλακηθνχ, δεδνκέλνπ φηη επηβξαδχλεη ηε ξνή ηνπ αλέκνπ ζηα 
ζπλήζε χςε ηνπ ξφηνξα ηεο αλεκνγελλήηξηαο, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηηο 
ζέζεηο απηέο κε ειθπζηηθέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ. 
Ζ ζπλήζεο ρξήζε γεο ζηηο ζέζεηο εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ πάξθσλ είλαη ε 
βνζθή αηγνπξνβάησλ. παληφηεξα, ζηηο ζέζεηο απηέο εληνπίδνληαη ίρλε 
εγθαηαιειεηκκέλσλ θαιιηεξγεηψλ κηθξήο απφδνζεο. Δπεηδή δελ απαηηείηαη 
ε πεξίθξαμε ηεο έθηαζεο εγθαηάζηαζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, αθνχ ην 
ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπο είλαη απξνζπέιαζην θαη πξνζηαηεπφκελν, 
φιεο νη πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ ρσξίο εκπφδηα. 

 Ζ αηνιηθή ελέξγεηα εληζρχεη ηνλ ηνπξηζκφ, θαζψο αληηθαζηζηά ηηο 
ξππνγφλεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη δηαθπιάζζεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. ηε 
εηεία, φπσο θαη ζ’ άιιεο πεξηνρέο ζε φιν ηνλ θφζκν, αλζίδεη ηειεπηαία ν 
“πεξηβαιινληηθφο ηνπξηζκφο”, θαζψο ε αλάπηπμε ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ 
ειθχεη πνιινχο επηζθέπηεο. 

 Ζ αηνιηθή ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. ηελ Δχβνηα γηα 
παξάδεηγκα, κέρξη ηα κέζα ηνπ 2001 είραλ εγθαηαζηαζεί 150 MW πεξίπνπ 
αηνιηθψλ πάξθσλ, ζπλνιηθνχ θφζηνπο 58 δηζ. δξαρκψλ. Γηα ηελ 
θαηαζθεπή θάζε πάξθνπ ηεο ηάμεο ησλ 10 MW απαζρνιήζεθαλ 45-65 
εξγαδφκελνη γηα 4-5 κήλεο αλά έξγν, νη κηζνί εθ ησλ νπνίσλ, θαηά κέζν 
φξν, πξνέξρνληαλ απφ ην ηνπηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σν πξνζσπηθφ 
πνπ ζπκκεηείρε ζηελ θάζε θαηαζθεπήο δηαλπθηέξεπε ζε ηνπηθά 
θαηαιχκαηα. ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ νη κηζνί 
πεξίπνπ εξγαδφκελνη πξνέξρνληαη απφ ην ηνπηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ. 
ηελ Δχβνηα, επίζεο, δαπαλψληαη ηνπηθά 1,5-2 εθαη. δξαρκέο ηνλ ρξφλν 
αλά εγθαηεζηεκέλν MW (κηζζνί, εξγνιαβίεο, θιπ.). Σέινο, έρνπλ ήδε 
πινπνηεζεί απφ ηνπο επελδπηέο παξάπιεπξα έξγα θνηλσληθνχ νθέινπο 
(ζρνιεία, πνιηηηζηηθά θέληξα, παηδηθνί ζηαζκνί), θαζψο θαη ρνξεγίεο, ηεο 
ηάμεο ησλ 5-10 εθαη. δξαρκψλ αλά εγθαηεζηεκέλν MW (Πεξηζηέξεο, 
2001). 

 
2.2 Αρνηηικές επιπηώζεις από ηην τρήζη ανεμογεννηηριών ζε αιολικά 
πάρκα1 
 

 
Δηθ.2.2, 2.3 (Πεγή: Γηαδίθηπν) 
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       Ζ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη γεληθά δεκνθηιήο ζην επξχ θνηλφ. 
Γεκνζθνπήζεηο πνπ έγηλαλ ζε πνιιέο ρψξεο δείρλνπλ φηη έλα πνζνζηφ ηεο 
ηάμεο ηνπ 80% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ππέξ ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο αηνιηθήο 
ελέξγεηαο γηα ειεθηξνπαξαγσγή. ηνλ Καλαδά π.ρ. ην πνζνζηφ απηφ είλαη 
79%, ζηελ Οιιαλδία 80%, ζηε Γαλία 82% (Damborg and Krohn, 1998). Απηνί 
πνπ θαηνηθνχλ θνληά ζε αηνιηθά πάξθα είλαη θαηά κέζν φξν πεξηζζφηεξν 
ζεηηθνί ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα, κε έλα πνζνζηφ άλσ ηνπ 80%. Δίλαη κάιηζηα 
ελδεηθηηθφ φηη θνηλφηεηεο πνπ αξρηθά αληηδξνχζαλ ζηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ 
πάξθσλ ζηελ πεξηνρή ηνπο, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ 
άιιαμαλ γλψκε. 
       Έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ λα δεη θαλείο φρη κφλν πνηά είλαη ε ζηάζε ηνπ 
θνηλνχ απέλαληη ζηααηνιηθά πάξθα, αιιά θαη πψο απηή δηακνξθψλεηαη θαη 
εμειίζζεηαη. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ π.ρ. φηη άλζξσπνη πνπ δελ μέξνπλ ηίπνηα 
γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα θαη δελ έρνπλ επηζθεθζεί αηνιηθά πάξθα, πηζηεχνπλ 
φηη απηά είλαη πην ζνξπβψδε ζε ζρέζε κε άιινπο πνπ δνπλ θνληά ζε αηνιηθά 
πάξθα (Holdningsundersogelse, 1993). Οη άλδξεο γεληθά πηζηεχνπλ φηη νη 
αλεκνγελλήηξηεο είλαη πην ζνξπβψδεηο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη νη 
γπλαίθεο. Σν ίδην θαη νη κεζήιηθεο ζε ζρέζε κε άιιεο ειηθηαθέο νκάδεο. Οη 
γπλαίθεο πξνηηκνχλ κηθξά αηνιηθά πάξθα κε 2-8 αλεκνγελλήηξηεο, ελψ νη 
άλδξεο ηα κεγαιχηεξα κε 10-50 αλεκνγελλήηξηεο. Όζνη είλαη εμ αξρήο ζεηηθνί 
ζηελ αλάπηπμε ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, δείρλνπλ λα ελνρινχληαη ιηγφηεξν απφ 
ηνλ ζφξπβν ή ηελ αηζζεηηθή ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. 
       Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κία έξεπλα ζηελ πφιε Sydthy ηεο 
Γαλίαο, κηαο ρψξαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξσηνπνξία ηεο αλάπηπμεο ηεο 
αηνιηθήο ελέξγεηαο. Σν Sydthy είλαη κηα κηθξή πφιε 12.000 θαηνίθσλ, ε νπνία 
θαιχπηεη ην 98% ησλ αλαγθψλ ηεο ζε ειεθηξηζκφ κε αηνιηθή ελέξγεηα. Ζ 
έξεπλα ζηελ πφιε απηή έδεημε φηη νη θάηνηθνη πνπ είραλ επαξθή πιεξνθφξεζε 
γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα ήηαλ γεληθά πην ζεηηθά δηαθείκελνη ζηα αηνιηθά πάξθα 
απφ εθείλνπο κε ρακειφ βαζκφ πιεξνθφξεζεο. Ζ απφζηαζε απφ ηελ 
πιεζηέζηεξε αλεκνγελλήηξηα δελ θαίλεηαη λα επεξέαζε αξλεηηθά ηε ζηάζε 
ηνπο απέλαληη ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα ζε φηη αθνξά πηζαλά ζέκαηα ζνξχβνπ ή 
αηζζεηηθήο. Αληίζεηα, φζνη θαηνηθνχλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ 500 κέηξα 
απφ αλεκνγελλήηξηεο απνδείρζεθαλ θαη νη πην έλζεξκνη ππνζηεξηθηέο ηεο 
ηερλνινγίαο απηήο. Ζ έξεπλα έδεημε επίζεο φηη φζνη θάηνηθνη είραλ νπηηθή 
επαθή κε 20-29 αλεκνγελλήηξηεο ήηαλ γεληθά πην ζεηηθνί απέλαληη ζηελ 
αηνιηθή ελέξγεηα απ’ φηη απηνί πνπ έβιεπαλ απφ ην ζπίηη ηνπο ιηγφηεξεο 
αλεκνγελλήηξηεο. 
       Πνιιέο θνξέο, αλ θαη φρη πάληα φπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο, θάπνηνη 
αληηηίζεληαη ζηε δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ πεξηνρή ηνπο, αλ θαη 
γεληθά ππνζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. Απιψο επηζπκνχλ 
λα ηνπνζεηεζνχλ καθξπά απ’ απηνχο νη αλεκνγελλήηξηεο. Απηφ είλαη ην 
γλσζηφ ζχλδξνκν NIMBY (Not In My Back Yard), έλα ζχλδξνκν πάλησο πνπ 
δελ αξθεί γηα λα εξκελεχζεη απφ κφλν ηνπ ηηο αληηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε 
αηνιηθψλ πάξθσλ πνπ εκθαλίζηεθαλ ζε πνιιέο πεξηνρέο. 
       Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη θάπνηεο έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ 
ηε ζηάζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ πξηλ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ 
πάξθσλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ 
Οπαιιία (Bishop and Proctor, 1994). Δλψ 7 ζηνπο 10 Οπαιινχο ήηαλ ππέξ 
ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, κφλν 4 ζηνπο 10 ππνζηήξημαλ κηα πξφηαζε γηα 
δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. Οη ιφγνη αληίζεζεο πνπ 
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πξνέβαιαλ ήηαλ ν ζφξπβνο, ε αηζζεηηθή ππνβάζκηζε θαη νη 
ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο. Όηαλ παξφια απηά εγθαηαζηάζεθαλ ηα 
αηνιηθά πάξθα, κφλν 1 ζηνπο 4 επέκεηλε ζηελ αξρηθή ηνπ άξλεζε, ελψ νη 
πεξηζζφηεξνη πνπ ήηαλ αλαπνθάζηζηνη ή αξλεηηθνί, έγηλαλ ηειηθά έλζεξκνη 
ππνζηεξηθηέο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα έδσζε θαη 
αληίζηνηρε έξεπλα ζηελ πεξηνρή ηεο Κνξλνπάιεο. 
       Όιεο νη έξεπλεο πάλησο έδεημαλ φηη νη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο 
πξνβιέπεηαη αλάπηπμε αηνιηθψλ πάξθσλ δηεθδηθνχλ ην δηθαίσκα ζηελ 
πιεξνθφξεζε. Θέινπλ λα μέξνπλ εγθαίξσο γηα ηα αλαπηπμηαθά ζρέδηα, 
ζέινπλ λα κάζνπλ ηηο επθαηξίεο θαη ηα πηζαλά πξνβιήκαηα. Όηαλ ε 
πιεξνθφξεζε απηή είλαη έγθαηξε θαη έγθπξε, ηφηε ηάζζνληαη ζηελ πιεηνςεθία 
ηνπο ππέξ ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ. 
       Καζψο ε αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα καο βξίζθεηαη αθφκε 
ζε πξψηκν ζηάδην, έρνπλ εθθξαζηεί θαηά θαηξνχο θφβνη απφ ηνπηθνχο θνξείο 
θαη θαηνίθνπο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο, πξάγκα πνπ ζπλέβε θαη ζε άιιεο 
ρψξεο πνπ πξηλ απφ καο πξνρψξεζαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αηνιηθνχ 
δπλακηθνχ ηνπο. 
       Κάπνηεο θνξέο, νη θφβνη πνπ εθθξάδνληαη είλαη ππεξβνιηθνί θαη 
εμσπξαγκαηηθνί. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη π.ρ. κηα αλνηρηή επηζηνιή θαηνίθσλ ηνπ 
Γήκνπ Γηξθχσλ Δχβνηαο πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 12-4-2001 ζηελ εθεκεξίδα 
“Δπβντθφο Υξφλνο”. ηελ επηζηνιή γίλεηαη ιφγνο γηα “ητηηική ρύπανζη: ζε 
εσθεία ηοσλάτιζηον 1 τλμ. δεν μπορεί να ζηαθεί κανείς… δεν πεηάει πεηούμενο 
ζε απόζηαζη τιλιομέηρων  δεν θσηρώνει ηίποηα ζε μεγάλη απόζηαζη από ηις 
ανεμογεννήηριες”. Πξνθαλψο, κηα απιή επίζθεςε ζε νπνηνδήπνηε αηνιηθφ 
πάξθν, ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ, αξθεί γηα λα θαηαξξηθζνχλ απηά 
ηα ππεξβνιηθά επηρεηξήκαηα. Παξφια απηά, ππάξρνπλ ζπρλά ελζηάζεηο γηα ηα 
αηνιηθά πάξθα, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο έρνπλ ππφ ζπλζήθεο θάπνηα βάζε 
θαη πνπ ρξήδνπλ εμέηαζεο θαη πξνζνρήο πξηλ ηε δεκηνπξγία αηνιηθψλ 
πάξθσλ. Οη πην δηαδεδνκέλεο αλεζπρίεο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 
 
“Δεν δημιοσργούνηαι αιζθηηικά προβλήμαηα και προζβολή ηοσ ηοπίοσ από ηις 
ανεμογεννήηριες;” 
 

 
Δηθ.2.4, 2.5 (Πεγή: Γηαδίθηπν) 

 

       Ζ κε νξζή κειέηε θαη εγθαηάζηαζε ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ, κπνξεί φλησο 
λα δεκηνπξγήζεη θάπνηα αηζζεηηθά πξνβιήκαηα. Δίλαη απηνλφεην ινηπφλ φηη 
θάζε εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ πάξθνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κειέηε πνπ 
ζα εμαζθαιίδεη ηελ βέιηηζηε ελζσκάησζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζην ηνπίν. 
Τπάξρεη ήδε ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία θαη πνιχ ζεηηθά παξαδείγκαηα ζε φιν 
ηνλ θφζκν. Ζ άπνςε πεξί ηεο αηζζεηηθήο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη άιισζηε 
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ππνθεηκεληθή. Αλ φκσο γίλεη ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζε έλαλ πεηξειατθφ ή 
ιηγληηηθφ ζηαζκφ θαη έλα αηνιηθφ πάξθν, είλαη εκθαλέο φηη ην ηειεπηαίν 
ππεξηεξεί θαη αηζζεηηθά. Κάπνηα απφ ηα αηζζεηηθά πξνβιήκαηα πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξψηεο αλεκνγελλήηξηεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ 
Διιάδα νθείινληαη ελ πνιινίο ζηελ γξαθεηνθξαηηθή αθακςία θάπνησλ αξρψλ, 
νη νπνίεο π.ρ. επέβαιαλ ζηνπο επελδπηέο λα βάςνπλ ηηο αλεκνγελλήηξηεο κε 
άζπξεο θαη θφθθηλεο ξίγεο! Πξνθαλψο, ηέηνηεο άζηνρεο επηινγέο ζα πξέπεη λα 
απνθεχγνληαη. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη θαη ε ελζσκάησζε ηεο ππνδνκήο 
πνπ ζπλνδεχεη ηηο αλεκνγελλήηξηεο (κηθξέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, θνιψλεο, 
θ.ιπ) ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. πλήζσο είλαη απηή αθξηβψο ε ζπλνδεχνπζα 
ππνδνκή πνπ δεκηνπξγεί αηζζεηηθά πξνβιήκαηα θαη φρη νη ίδηεο νη 
αλεκνγελλήηξηεο. 
 
“Δεν είναι θορσβώδεις οι ανεμογεννήηριες;” 
 
      Οη ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο είλαη πνιχ ήζπρεο θαη γίλνληαη φιν θαη πην 
αζφξπβεο. Σν επίπεδν ηνπ ήρνπ ζε απφζηαζε 40 κέηξσλ απφ κία 
αλεκνγελλήηξηα είλαη 50-60 dB(A), πνπ είλαη αληίζηνηρν κε ηελ έληαζε κίαο 
ζπδήηεζεο (European Commission, 1999). ε απφζηαζε 200 κέηξσλ, ε 
ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ πέθηεη ζηα 44 dΒ(A), ζηα ππήλεκα ηεο αλεκνγελλήηξηαο, 
γηα ηαρχηεηα αλέκνπ 8 m/s. εκεηψλεηαη φηη γηα ηαρχηεηεο αλέκνπ κεγαιχηεξεο 
ησλ 8 m/s, ν ζφξπβνο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο θαιχπηεηαη 
απφ ην θπζηθφ ζφξπβν. Σν ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζνξχβνπ πνπ αλαθέξζεθε 
(44 dΒ) αληηζηνηρεί ζε απηφ κηάο ήζπρεο κηθξήο πφιεο, θαη δελ απνηειεί 
βέβαηα πεγή φριεζεο. Γεδνκέλεο δε ηεο απαηηνχκελεο ειάρηζηεο απφζηαζεο 
ησλ αλεκνγελλεηξηψλ απφ γεηηνληθνχο νηθηζκνχο (500m), ην επίπεδν απηφ 
είλαη αθφκε ρακειφηεξν, ηεο ηάμεο ησλ 30-35 dΒ, πνπ αληηζηνηρεί ζην επίπεδν 
ζνξχβνπ ελφο ήζπρνπ θαζηζηηθνχ, θαη πνπ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ θπζηθέο 
θαη ηερληθέο πεγέο ζνξχβνπ εγγχηεξεο πξνο ηνπο νηθηζκνχο. 
 

 
Πίλ.2.2 (Πεγή: European Wind Energy Association) 

 

       ε έξεπλα πνπ έγηλε ζε 342 λνηθνθπξηά θνληά ζε 102 αηνιηθά πάξθα ζηελ 
Γαλία, ην 86% ησλ αηφκσλ πνπ ξσηήζεθαλ δήισζαλ φηη δελ ελνρινχληαη απφ 
ηνλ ήρν ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. (Munksgaard, J. et al, 1996) Δδψ θαη δέθα 
ρξφληα έρνπλ θαηαβιεζεί ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα θαηαζθεπαζηεί ε 
ζχγρξνλε γεληά ησλ αζφξπβσλ αλεκνγελλεηξηψλ, κε ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ 
ηνπ έιηθα αιιά θαη ησλ κεραληθψλ κεξψλ. πλεπψο, ζε ζσζηά ζρεδηαζκέλεο 
αλεκνγελλήηξηεο δελ δεκηνπξγείηαη νπζηαζηηθφ πξφβιεκα ζνξχβνπ. Άιισζηε 
φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ε ηπρφλ δπζθνξία είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο 
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θνξέο θαζαξά ππνθεηκεληθφ ζέκα, αθνχ ηα δχν θχια θαη νη δηάθνξεο ειηθίεο 
αληηδξνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζ’ απηφ ην δήηεκα. Πάλησο, ν πην απιφο 
ηξφπνο γηα λα πεηζηεί θάπνηνο είλαη λα επηζθεθηεί έλα αηνιηθφ πάξθν. 
 
“Δεν δημιοσργούν ηλεκηρομαγνηηικές παρεμβολές οι ανεμογεννήηριες;” 
 
       Απηνί πνπ ζρεδηάδνπλ ηα αηνιηθά πάξθα πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη ηνπο 
αξκφδηνπο θνξείο γηα λα απνθχγνπλ πηζαλά πξνβιήκαηα ειεθηξνκαγλεηηθήο 
παξεκβνιήο. Γηα αθφκε κηα θνξά, ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο εμαιείθεη ηα ηπρφλ 
πξνβιήκαηα. χκθσλα πάλησο κε ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 
Δλέξγεηαο, ζπαλίσο εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ειεθηξνκαγλεηηθψλ 
παξεκβνιψλ, αθνχ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη φηη ηα αηνιηθά πάξθα πξέπεη λα 
θαηαζθεπάδνληαη ζε αξθεηά κεγάιε απφζηαζε απφ νηθηζκνχο (ΚΑΠΔ, 1997). 
 
“Δεν έτοσν δσζμενείς επιπηώζεις ζηα ποσλιά οι ανεμογεννήηριες;” 
 
       Σν ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πνπιηψλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά 
ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ αηνιηθψλ πάξθσλ. Έηζη, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε 
εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ ζε πεξηνρέο πξνζηαζίαο πνπιηψλ, πεξηνρέο 
RAMSAR ή πεξηνρέο επαίζζεηεο νηθνινγηθά.  
       Κχξηα αηηία αλεζπρίαο είλαη νη πηζαλέο ζαλαηψζεηο πνπιηψλ απφ 
πξφζθξνπζε ζηηο αλεκνγελλήηξηεο αιιά θαη ζε ελαέξηα θαιψδηα θαη άιιεο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ πιαηζηψλνπλ ηα αηνιηθά πάξθα. Χο δεπηεξεχνληα 
πξνβιήκαηα αλαθέξνληαη ε ππνβάζκηζε ησλ ελδηαηηεκάησλ θαη ε ελφριεζε 
ησλ πνπιηψλ απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ.  
      Οη πξνζθξνχζεηο πνηθίινπλ κε ηνλ ηχπν, ην κέγεζνο, ηελ ηαρχηεηα 
πεξηζηξνθήο ησλ πηεξπγίσλ θαη πνιινχο άιινπο παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη 
κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Ο ξφινο ηνπ 
ζρεδηαζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. ηα πιαίζηα ηνπ 
ζρεδηαζκνχ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ επηπηψζεηο απφ παξάγνληεο φπσο ε 
απφζηαζε κεηαμχ ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, νη επηπηψζεηο ηνπ δξφκνπ 
πξφζβαζεο ζηα ελδηαηηήκαηα ησλ πνπιηψλ, νη επηπηψζεηο ησλ ελαέξησλ 
θαισδίσλ, θ.α.  
      Χζηφζν, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 
ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ πνπιηψλ είλαη απφ πνιχ κηθξέο έσο ακειεηέεο. 
      Μειέηεο πνπ έγηλαλ ζηελ Γαλία δείρλνπλ φηη ηα πνπιηά ηείλνπλ λα 
αιιάδνπλ ηελ ηξνρηά πηήζεο ηνπο 100-200 κέηξα πξηλ απφ ηηο 
αλεκνγελλήηξηεο θαη λα πεηάλε ζε αζθαιή απφζηαζε απφ απηέο(European 
Commission, 1999). ε κία κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βξεηαλία 
εθηηκήζεθε φηη νη ζπάληεο ζπγθξνχζεηο πνπιηψλ κε αλεκνγελλήηξηεο είραλ 
άκεζε ζρέζε κε ζπλζήθεο θαθνθαηξίαο θαη θαθήο νξαηφηεηαο (SGS 
Environment, 1996).  
      Δίδε πνπ επηδεκνχλ (παξακέλνπλ ζε κηα πεξηνρή φιν ην έηνο ηνπ ρξφλνπ) 
ζηελ πεξηνρή ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζπρλά ζπλεζίδνπλ ηελ χπαξμε ηνπ θαη 
πιεζηάδνπλ πνιχ θνληά ζηηο αλεκνγελλήηξηεο (Winkelman 1992). Οξηζκέλα 
είδε πνπιηψλ εμνηθεηψλνληαη ηφζν κε ην αηνιηθφ πάξθν πνπ πεηνχλ πνιχ 
θνληά ζηηο αλεκνγελλήηξηεο ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηξνθνιεςία (εηδηθά θαηά ην 
θπλήγη ηεο ιείαο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα αξπαθηηθά πνπιηά). Οξηζκέλα αξπαθηηθά 
ειθχνληαη απφ ην αηνιηθφ πάξθν φηαλ ε πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη έρεη άθζνλε 
ιεία.
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       Δίλαη ζαθέο επίζεο φηη ε φπνηα ελφριεζε ζηελ νξληζνπαλίδα είλαη 
κεγαιχηεξε θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο-εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ 
απ’ φηη θαηά ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Ζ πξνζεθηηθή εγθαηάζηαζε 
αηνιηθψλ πάξθσλ θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ ζχγρξνλσλ αλεκνγελλεηξηψλ 
ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απνθπγή ελφριεζεο ησλ πνπιηψλ. Απφ 
ηε κέρξη ζήκεξα γλσζηή έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ ζηα πνπιηά, έρνπλ πξνηαζεί θαη 
εθαξκνζηεί αληηζηαζκηζηηθά κέηξα πνπ κεηψλνπλ αηζζεηά ηφζν ηνλ θίλδπλν 
ησλ πξνζθξνχζεσλ πνπιηψλ ζηηο αλεκνγελλήηξηεο φζν θαη ηηο άιιεο 
επηπηψζεηο ζηελ νξληζνπαλίδα. Γηα παξάδεηγκα: 
 

 Τπάξρεη πιένλ νκνθσλία κεηαμχ εξεπλεηψλ φηη νη αλεκνγελλήηξηεο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πχξγνπο ζσιελσηνχ ηχπνπ επηθέξνπλ κηθξφηεξεο 
επηπηψζεηο απφ πξνζθξνχζεηο ζηελ νξληζνπαλίδα ζπγθξηηηθά κε ηηο 
αλεκνγελλήηξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πχξγνπο δηθηπσηνχ ηχπνπ (Orloff 
and Flannery 1996, Davidson 1998). Γη’ απηφ ην ιφγν, φιεο νη λέεο 
αλεκνγελλήηξηεο θαηαζθεπάδνληαη πιένλ κε πχξγνπο ζσιελσηνχ 
ηχπνπ. 

 Οη πεξηζζφηεξεο πξνζθξνχζεηο έρνπλ ζεκεησζεί ζε αηνιηθά πάξθα 
παιαηνχ ηχπνπ (πνιιέο κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο κε πχξγνπο δηθηπσηνχ 
ηχπνπ, κε κεγάιε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο θαη ππθλή δηάηαμε ησλ 
κνλάδσλ). ηα ζχγρξνλα αηνιηθά πάξθα νη πνιιέο κηθξέο κνλάδεο 
αλεκνγελλεηξηψλ αληηθαζίζηαληαη απφ ιηγφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο 
κνλάδεο, κε κεγαιχηεξνπο έιηθεο θαη κηθξφηεξε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, 
ηνπνζεηεκέλεο ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο ε κία απφ ηελ άιιε. 
 

       Να ζεκεησζεί επίζεο φηη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρεη θαη αληίινγνο 
πνπ πξνβάιιεη ηηο επεξγεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ νξληζνπαλίδα απφ ηε 
δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ (Gill et al, 1996). Γεδνκέλνπ φηη ην 99% ηεο 
έθηαζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ παξακέλεη αλέπαθν, ε παξνπζία ηεο 
εγθαηάζηαζεο απνηξέπεη άιιεο, πην θαηαζηξνθηθέο γηα ην πεξηβάιινλ, 
ρξήζεηο ζηελ ίδηα πεξηνρή. Δπίζεο, ε παξνπζία θχιαθα ζην πάξθν κπνξεί λα 
απνηξέςεη π.ρ. ηε ιαζξνζεξία ζηελ πεξηνρή, πξνζηαηεχνληαο ηα πνπιηά. 
       Τπνινγίδεηαη πάλησο φηη 100 θνξέο πεξηζζφηεξα πνπιηά πεζαίλνπλ απφ 
ζχγθξνπζε κε νρήκαηα παξά κε αλεκνγελλήηξηεο. ην παξαθάησ δηάγξακκα 
παξνπζηάδνληαη νη εθηηκήζεηο γηα ηα αίηηα ζαλάηνπ πνπιηψλ απφ νρήκαηα, 
θπλήγη θαη αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Οιιαλδία (European Commission, 1999). 
 
 

 

Γηάγξ.2.3 (Πεγή: European Commission, 1999)
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       Δθηηκάηαη επίζεο φηη κφλν ε πεηξειατθή ξχπαλζε επζχλεηαη γηα 150.000 - 
450.000 λεθξά ζαιαζζνπνχιηα ην ρξφλν ζηελ Βφξεηα ζάιαζζα θαη ζηνλ Β. 
Αηιαληηθφ. Σν αηχρεκα ηνπ πεηξειαηνθφξνπ Exxon Valdez ην 1989 
πξνθάιεζε ηνλ ζάλαην 300.000 - 675.000 ζαιαζζνπνπιηψλ. 
       Αμίδεη λα αλαθεξζεί ηέινο θαλείο ζηηο αλακελφκελεο επηπηψζεηο ηεο 
αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο ζηελ νξληζνπαλίδα. Πξφζθαηεο επηζηεκνληθέο κειέηεο 
ζπγθιίλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ πεξηνρή ηεο λφηηαο Δπξψπεο θαη ηεο 
ΝΑ Μεζνγείνπ, νη επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ αλακέλνληαη ηδηαίηεξα 
δπζκελείο ηηο εξρφκελεο δεθαεηίεο. Γηα παξάδεηγκα, εθηηκάηαη φηη ην 85% ησλ 
πγξνηφπσλ ηεο λφηηαο Δπξψπεο θηλδπλεχεη κε εμαθάληζε ζε πεξίπησζε 
αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 3-4 βαζκνχο (Greenpeace, 1997). Μηα ηέηνηα 
εμέιημε ζα ζεκάλεη δξακαηηθέο αιιαγέο ζηνπο πιεζπζκνχο ηεο 
νξληζνπαλίδαο, ζηα είδε πνπ απαληψληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή καο, ζηε 
θχζε ησλ ελδηαηηεκάησλ, ζηελ πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ηεο ηξνθήο ησλ 
πνπιηψλ, ζηηο ζπλζήθεο θαη πεξηφδνπο αλαπαξαγσγήο ηνπο, ζηηο 
κεηαλαζηεπηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, θ.ιπ. Οη επηπηψζεηο απηέο κπνξεί λα 
απνβνχλ κνηξαίεο γηα πνιιά είδε θαη κεγάινπο πιεζπζκνχο πνπιηψλ θαη είλαη 
ζαθψο ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο φπνηεο επηπηψζεηο κπνξνχλ λα έρνπλ ηα 
αηνιηθά πάξθα, αθφκε θη αλ ππνζέζνπκε φηη δελ ιακβάλνληαη αληηζηαζκηζηηθά 
κέηξα πξνζηαζίαο ηεο νξληζνπαλίδαο. 
       ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξαηίζεληαη θσδηθνπνηεκέλα ηα 
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 
κνλάδσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ηα γεληθά κέηξα αληηκεηψπηζεο πνπ κπνξνχλ 
λα εθαξκνζηνχλ. 
 

 
Πίλ.2.3 (Πεγή: Greenpeace) 
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2.3  Οπηική-Ητηηική Ρύπανζη Αιολικών Πάρκφν2 
 

      Οη αηνιηθέο κεραλέο έρνπλ έλα ηζηνξηθφ ιεηηνπξγίαο πεξίπνπ 800 εηψλ ζε 
νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 
      Πξφζθαηα ε έληνλε παξνπζία ηνπο ζε νξηζκέλεο Δπξσπατθέο ρψξεο 
αλαθίλεζαλ ην ζέκα ηεο αηζζεηηθήο. Ζ θξηηηθή ελάληηα ζηελ παξνπζία ησλ 
αηνιηθψλ κεραλψλ κπνξεί ελ κέξεη λα δηθαηνινγεζεί ιφγσ ηνπ φηη απνηεινχλ 
θάηη ην λέν θαζψο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο ηδηαίηεξα 
νξαηέο, ψζηε λα αμηνπνηνχλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ. Φπζηθά ε 
αληίδξαζε ζηε ζέα ησλ κεραλψλ απηψλ είλαη αξθεηά ππνθεηκεληθή, θαζψο γηα 
άιινπο αληηπξνζσπεχεη ην ζχκβνιν κηαο θαζαξήο πεγήο ελέξγεηαο, ελψ γηα 
άιινπο κηα αληηαηζζεηηθή πξνζζήθε ακθηβφινπ ρξεζηκφηεηαο. χκθσλα κε 
απφςεηο εξεπλεηψλ ηνπ ρψξνπ (Simon, 1996; Krohn and Damborg, 1999), ε 
νπηηθή κε απνδνρή ησλ αηνιηθψλ κεραλψλ απνηειεί ηελ απαξρή κηαο 
γεληθφηεξεο απφξξηςεο ησλ εθαξκνγψλ ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. πλήζσο δε, 
ηα άηνκα πνπ δελ απνδέρνληαη ηε ζέα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζηελ πεξηνρή 
ηνπο, γλσξίδνληαο φηη ε νπηηθή φριεζε δελ απνηηκάηαη αληηθεηκεληθά, 
επηθεληξψλνληαη ζε άιιεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, 
φπσο ν ζφξπβνο, νη επηδξάζεηο ζηα πνπιηά θ.ιπ., ψζηε λα 
αληηθεηκεληθνπνηήζνπλ ηελ αληίδξαζή ηνπο έλαληη ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ. 
       Αληίζηνηρα, ε ερεηηθή ξχπαλζε είλαη ε κφλε αληηθεηκεληθά κεηξνχκελε 
επίπησζε απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ. Δλ γέλεη ν ζφξπβνο πνπ 
εθπέκπεη κηα αλεκνγελλήηξηα έρεη πξνέιεπζε είηε κεραληθή είηε αεξνδπλακηθή. 
Ο κεραληθφο ζφξπβνο δελ απνηειεί πιένλ ζνβαξφ πξφβιεκα γηα ηηο 
ζχγρξνλεο αηνιηθέο κεραλέο, θαζψο κηα ζεηξά επεκβάζεσλ ζην ζρεδηαζκφ 
ησλ ζπληζησζψλ ηνπο έρεη ππνδηπιαζηάζεη ηελ έληαζή ηνπ (Persson Waye 
and Ohrstrom, 2002). Αληίζηνηρα θαη ν αεξνδπλακηθφο ζφξπβνο έρεη 
πεξηνξηζζεί ζεκαληηθά, ρσξίο σζηφζν λα έρεη εμαιεηθζεί ε επίδξαζή ηνπ. Έλα 
απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έληαζεο ηνπ ζνξχβνπ είλαη ε 
ζεκαληηθή κείσζή ηεο κε ηελ απφζηαζε απφ ηελ πεγή εθπνκπήο. ηα πιαίζηα 
απηά, γλσξίδνληαο φηη ε έληαζε ηνπ ζνξχβνπ ζηε βάζε κηαο ζχγρξνλεο 
αλεκνγελλήηξηαο δελ μεπεξλά ηα 100dB(A) ε ερεηηθή φριεζε πνπ επάγεηαη 
απφ έλα πάξθν δέθα φκνησλ κεραλψλ ζε απφζηαζε 500m απφ απηέο δελ 
μεπεξλά ηα 42dB(A). Φπζηθά θαη ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ιεθζεί 
εηδηθή κέξηκλα θαηά ηε ρσξνζέηεζε ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ, ψζηε θαη λα 
κεγηζηνπνηείηαη ε απφζηαζή ηνπ απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη λα 
απνθεχγνληαη θαηλφκελα πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπ εθπεκπφκελνπ ζνξχβνπ 
ιφγσ ηεο πηζαλήο χπαξμεο ζηελ πεξηνρή θπζηθψλ εληζρπηψλ ησλ ερεηηθψλ 
θπκάησλ. 
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Γηάγξ.2.4 (Πεγή: Δξγαζηεξίνπ ΖΜΔ & ΠΡΟ.ΠΔ.) 

 

 

Γηάγξ.2.5 (Πεγή: Δξγαζηεξίνπ ΖΜΔ & ΠΡΟ.ΠΔ.) 

 

2.4 Απόυεις ηοσ Κοινφνικού σνόλοσ για ηην Οπηική και Ητηηική 
Επίδραζη ηφν Αιολικών Πάρκφν2 
 
        Αμηνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ήπησλ 
Μνξθψλ Δλέξγεηαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (Δξγ. ΖΜΔ& ΠΡΟ.ΠΔ.) 
(2001-2003) πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηε 
ζπζρέηηζε απνδνρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ θαη ηεο νπηηθήο ή 
ηεο ερεηηθήο φριεζεο πνπ απηά πξνθαινχλ (Kaldellis and Kavadias, 2004). 
Πξάγκαηη, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηνρή 
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Δξγαζηήξην Ήπησλ Μνξθψλ Δλέξγεηαο& Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, ΣΔΗ Πεηξαηά 
3
 Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία 

ηεο Ν. Δχβνηαο, ην 46% ησλ εξσηεζέλησλ αλαθέξεη αξλεηηθή επίδξαζε ησλ 
κεραλψλ ζηελ νπηηθή πνηφηεηα ηεο πεξηνρήο ελψ έλα επηπιένλ 16% 
ππνζηεξίδεη φηη νη αηνιηθέο κεραλέο δελ είλαη ζε αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ 
(ρ.3.1). Ζ θαηάζηαζε είλαη πεξηζζφηεξν αλεζπρεηηθή εάλ αλαιπζεί ην δείγκα 
ησλ αηφκσλ πνπ απνδέρνληαη ή ππνζηεξίδνπλ ηηο αηνιηθέο εθαξκνγέο ζρεηηθά 
κε ηελ νπηηθή φριεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε απηή 
έλα αμηφινγν πνζνζηφ (≈40%) αλαθέξεη νπηηθή φριεζε απφ ηελ παξνπζία 
ησλ αηνιηθψλ κεραλψλ ζηελ πεξηνρή ηνπο. 
        Αλάινγα ζπκπεξάζκαηα θαηαγξάθνληαη θαη ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο 
ρψξαο, φπνπ γηα παξάδεηγκα ην 20% ησλ εξσηεζέλησλ ζηε άκν αλαθέξνπλ 
αξλεηηθή νπηηθή επίδξαζε ησλ αηνιηθψλ κεραλψλ ζην ηνπίν. Βέβαηα, ζηελ 
ίδηα πεξηνρή έλα αλάινγν πνζνζηφ ππνζηεξίδεη φηη νη αηνιηθέο κεραλέο 
επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ εηθφλα ηεο πεξηνρήο (ρ.3.2). Αληίζηνηρα, ε ερεηηθή 
φριεζε απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ πεξηνρή ηεο άκνπ 
αλαθέξεηαη απφ κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ (12%), ελψ ην 
αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ πεξηνρή ηεο Ν. Δχβνηαο είλαη κφιηο 25%. 
       πλνςίδνληαο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ αλσηέξσ πξνθχπηεη ην ελδηαθέξνλ 
θαηλφκελν φηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ απνξξίπηνπλ ηελ παξνπζία 
αηνιηθψλ κεραλψλ ζηελ πεξηνρή ηνπο γηα αηζζεηηθνχο ιφγνπο είλαη ζαθψο 
κεγαιχηεξνο απφ απηνχο πνπ αλαθέξνπλ ερεηηθή ξχπαλζε απφ ηε ιεηηνπξγία 
ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ 
ζηελ πεξηνρή ηνπο. Αληίζηνηρα, ην πνζνζηφ ηεο νπηηθήο φριεζεο μεπεξλά 
αθφκα θαη ην πνζνζηφ ηεο γεληθφηεξεο απφξξηςεο ησλ αηνιηθψλ εθαξκνγψλ 
ζε κηα πεξηνρή. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα θαηαβιεζνχλ 
ζνβαξέο πξνζπάζεηεο πεξηνξηζκνχ ηεο νπηηθήο επηβάξπλζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία θαη κεζνδνινγίεο πνπ παξέρνπλ 
ηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη νη ηερληθέο επεμεξγαζίαο 
εηθφλαο θαη νπηηθνπνίεζεο θαηαζθεπψλ. 
 
2.5  Αιολικά Πάρκα και Ελληνική Ορνιθολογική Εηαιρεία3  
 
     ε νιφθιεξν ηνλ θφζκν νη νξληζνινγηθέο νξγαλψζεηο αληηκεησπίδνπλ κε 
ζθεπηηθηζκφ ην ζέκα ηεο αλάπηπμεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, αθνχ είλαη πιένλ 
ηεθκεξησκέλεο νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νξληζνπαλίδα απφ ηε ιαλζαζκέλε 
ρσξνζέηεζε ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ήδε εθθξεκνχλ αξθεηέο ζρεηηθέο 
ππνζέζεηο ζην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, κε πην πξφζθαηε 
εθείλε ηεο νξληζνινγηθήο εηαηξείαο ηεο Βνπιγαξίαο (BSPB) γηα νξεηλή πεξηνρή 
θνληά ζηα ειιελνβνπιγαξηθά ζχλνξα. 
     ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ε ζπζηεκαηηθή θαη πνιχρξνλε δξαζηεξηνπνίεζε 
θνξέσλ φπσο ε RSPB, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθέο πεξηβαιινληηθέο 
νξγαλψζεηο θαη άιινπο θνηλσληθνχο θνξείο, έρνπλ απνηξέςεη ηελ 
αδεηνδφηεζε θαξασληθψλ δηαζηάζεσλ έξγσλ ζην ρεξζαίν θαη ζην ζαιάζζην 
πεξηβάιινλ ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, κε πην πξφζθαηε επηηπρία ηελ απνηξνπή 
εγθαηάζηαζεο πάξθνπ 181 αλεκνγελλεηξηψλ ζε Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο 
(ΕΔΠ) ζην λεζί Lewis ηεο θσηίαο.  
     Πνιινί απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο Διιεληθήο Οξληζνινγηθήο Δηαηξείαο ζηελ 
BirdLife, φπσο ε NABU θαη ε SEO έρνπλ εθδψζεη αλαιπηηθέο νδεγίεο ηηο 
επηπηψζεηο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ νξληζνπαλίδα θαη ηελ αληηκεηψπηζή 
ηνπο, θάηη πνπ ήδε εηνηκάδεη θαη ε Οξληζνινγηθή. 
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    ηε ρψξα καο πνιινί είλαη νη πεξηβαιινληηθνί θαη θνηλσληθνί θνξείο πνπ 
αληηδξνχλ ζηε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ πάξθσλ ζε ηνπηθφ ή πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν, επηθαινχκελνη ηηο επηπηψζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα, ζην ηνπίν θαη 
ζηελ νξληζνπαλίδα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα επηρεηξήκαηά ηνπο είλαη 
βάζηκα, ζε θάπνηεο φκσο φρη, αθνχ ζπρλά ην θίλεηξν κπνξεί λα εμαληιείηαη ζε 
ηνπηθά κηθξνζπκθέξνληα ζρεηηθά π.ρ. κε ηηο επηπηψζεηο ησλ πάξθσλ ζηελ 
αμία ηεο γεο θαη φρη ζην ίδην ην πεξηβάιινλ. ε θάζε πεξίπησζε, ην 
νξληζνινγηθφ ελδηαθέξσλ θαη ηα ζηνηρεία ηεο Οξληζνινγηθήο έξρνληαη ζην 
επίθεληξν ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο. Γηαζηξεβισκέλε ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 
Οξληζνινγηθήο δελ γίλεηαη κφλν απφ θάπνηνπο ηνπηθνχο θνξείο, αιιά θαη απφ 
ηελ ίδηα ηελ πνιηηεία, ε νπνία ζηελ πξφζθαηε ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή 
Δθηίκεζε γηα ην εηδηθφ ρσξνηαμηθφ ζρέδην, επηθαιείηαη «ζηνηρεία» 
ηεο Οξληζνινγηθήο πνπ δείρλνπλ πφζν πνιχηηκα γηα ηα πνπιηά είλαη ηα 
αγξνηηθά νηθνζπζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθιείζεη ηηο αγξνηηθέο εθηάζεηο 
απφ ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ πάξθσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή βέβαηα 
αγλννχληαη επηδεηθηηθά ηα ζηνηρεία ηεο Οξληζνινγηθήο γηα ηελ αμία ησλ 
νξεηλψλ, ησλ πγξνηνπηθψλ, ησλ λεζησηηθψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ 
νηθνζπζηεκάησλ γηα ηα πνπιηά, κε απνηέιεζκα εθεί λα κελ πξνηείλεηαη 
ζρεηηθφο απνθιεηζκφο, αληίζεηα λα εληάζζνληαη ζηηο Πεξηνρέο Αηνιηθήο 
Πξνηεξαηφηεηαο θάπνηεο απφ ηηο πην πνιχηηκεο νξληζνινγηθά πεξηνρέο ηεο 
ρψξαο καο. 
      Δίλαη γλσζηή ε ζέζε ηεο Οξληζνινγηθήο θαη ηεο Birdlife ζρεηηθά κε ηελ 
αηνιηθή ελέξγεηα. Ναη ζηα αηνιηθά πάξθα κε θαηάιιειε φκσο ρσξνζέηεζε, 
ψζηε λα κελ ππνζεθεχεηαη ε επηβίσζε ηεο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ βηνηφπσλ 
ηεο, θαζψο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ελ γέλεη.  
      χκθσλα ινηπφλ κε ηηε παξαπάλσ άπνςε ζα πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ εθ 
ησλ πξνηέξσλ φζεο πεξηνρέο γλσξίδνπκε βάζεη ζηνηρείσλ φηη θηινμελνχλ 
επάισηα ζηα αηνιηθά πάξθα, θαη απεηινχκελα είδε πηελψλ, θαζψο θαη άιινπο 
νξγαληζκνχο πνπ απνδεδεηγκέλα αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα, φπσο νη 
λπρηεξίδεο. ηελ θαηεγνξία απηή ζπγθαηαιέγνληαη πξνθαλψο φιεο ή ζρεδφλ 
φιεο νη Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, νη νπνίεο κε βάζε ηελ Δπξσπατθή θαη ηελ 
Διιεληθή λνκνζεζία εμ’ νξηζκνχ πεξηιακβάλνπλ ηα θξίζηκα ελδηαηηήκαηα ησλ 
απεηινχκελσλ εηδψλ πηελψλ ηεο Δ.Δ. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα πξέπεη λα δίλεηαη 
φπσο είλαη θπζηθφ ζηηο ΕΔΠ πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο σο κεηαλαζηεπηηθά 
πεξάζκαηα. 
      Δθ ησλ πξαγκάησλ, νη ΕΔΠ, φπσο θαη νη εκαληηθέο Πεξηνρέο γηα ηα 
Πνπιηά (ΗΒΑ) πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα λα θεξπρζνχλ κειινληηθά σο ΕΔΠ, 
ζα έπξεπε λα εμαηξνχληαη απφ ηνπο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ πάξθσλ. 
Απηφ ζα πεξηφξηδε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δπλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα πνπιηά, ζα 
πξνζηάηεπε ηνπο θαινπξναίξεηνπο επελδπηέο απφ θαζπζηεξήζεηο, λνκηθέο 
πεξηπέηεηεο, θαη ηε γεληθφηεξε αβεβαηφηεηα ηεο επέλδπζεο, ελψ ζα 
εμνηθνλνκνχζε γηα ηνλ Έιιελα θνξνινγνχκελν ην ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θφζηνο 
ηεο απαζρφιεζεο πνιιψλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηηο δηαδηθαζίεο 
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ, ζα έπξεπε λα 
απνξξίπηνληαη ρσξίο δεχηεξε ζθέςε. Γηα ηελ ππφινηπε επηθξάηεηα, ζα πξέπεη 
λα αθνινπζείηαη ε πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο, 
ψζηε λα αλαιχνληαη θαη λα αμηνινγνχληαη νη ελδερφκελεο επηπηψζεηο απφ ηελ 
εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ πξηλ απνθαζηζηεί αλ ζα δνζεί ε 
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε. 
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      ηηο εθηφο ΕΔΠ πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ επαξθή 
επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ζε ζρέζε κε είδε θαη νηθνζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα 
δηαζθαιηζηεί φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζνχληαη ζα είλαη επαξθείο ψζηε 
λα κελ ζηγνχλ ηα επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα θαη είδε πνπ πηζαλά ππάξρνπλ 
εθεί. Με βάζε ηελ αξρή ηεο πξφιεςεο, ε άγλνηα δελ απνηειεί δηθαηνινγία γηα 
ηε κε ιήςε κέηξσλ. χκθλα κε ηελ Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία είλαη 
επηηαθηηθή ε αλάγθε εθπφλεζεο ηεο Δηδηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο ζην 
πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο ηνπ έξγνπ. Ζ κειέηε απηή, 
εάλ εθπνλείηαη κε βάζε ζσζηέο πξνδηαγξαθέο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 
νξζή νξληζνινγηθή αμηνιφγεζε ησλ ππνςήθησλ πεξηνρψλ, απνηξέπνληαο 
έηζη αλεπαλφξζσηεο πεξηβαιινληηθέο βιάβεο.      
      Αο κελ μερλάκε φηη κε βάζε ην Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο ησλ Οηθνηφπσλ, πνπ 
έρεη ηζρχ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura (θαη ζηηο ΕΔΠ), ε δηνίθεζε 
νθείιεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηεο ππνβάζκηζεο ησλ πεξηνρψλ 
ηνπ δηθηχνπ (παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ). Κάζε έξγν πνπ δελ ζρεηίδεηαη 
άκεζα κε ηε δηαρείξηζε ηνπ Σφπνπ Κνηλνηηθήο εκαζίαο, ζα πξέπεη λα 
εθηηκάηαη δεφλησο ζε ζρέζε κε ηηο επηπηψζεηο ζηνλ ηφπν θαη ζην αληηθείκελν 
δηαηήξεζήο ηνπ (παξάγξαθνο 3). Ζ εθπφλεζε ηεο Δηδηθήο Οξληζνινγηθήο 
Μειέηεο, ζα έπξεπε ινηπφλ λα απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο γηα φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ Natura θαη 
φρη κφλν γηα ηηο ΕΔΠ, φπσο πξνβιέπεη ην Υσξνηαμηθφ. 
     Σν γηαηί πξνθχπηεη απφ ην παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα: Πνιιά 
απφ ηα λεζηά θαη αθαηνίθεηεο λεζίδεο ηεο ρψξαο καο, πεξηιακβάλνληαη ζην 
δίθηπν Natura, ηα πεξηζζφηεξα φκσο φρη. Σν ίδην ηζρχεη γηα ην ζαιάζζην 
πεξηβάιινλ. Δάλ δελ ιάβνπκε ππφςε ηελ αμία λεζηψλ, βξαρνλεζίδσλ θαη ηνπ 
ζαιάζζηνπ ρψξνπ ηνπο γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ε πξφηαζε δεκηνπξγίαο 
αηνιηθψλ πάξθσλ ζε απηά, θαληάδεη εμαηξεηηθά ινγηθή. Γπζηπρψο, δνχκε ζε 
κηα ρψξα φπνπ ε έξεπλα γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη 
καθξηά απφ ηελ θνηλσλία. Δίλαη επφκελν ινηπφλ, αθφκε θαη θαηαξηηζκέλνη θαη 
θαινπξναίξεηνη άλζξσπνη ηεο δηνίθεζεο, λα αγλννχλ ηελ αμία ησλ 
νηθνζπζηεκάησλ ηνπ Αηγαίνπ, γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα φρη κφλν ηεο ρψξαο καο 
αιιά νιφθιεξεο ηεο Δπξψπεο. 
     Δάλ πξαγκαηηθά έρεη θάηη κνλαδηθφ λα ζπλεηζθέξεη ε Διιάδα ζηνλ θπζηθφ 
πινχην ηεο Δπξψπεο, είλαη πξψηα θαη θχξηα ηα νηθνζπζηήκαηα θαη ε 
βηνπνηθηιφηεηα ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ, ηδηαίηεξα ησλ βξαρνλεζίδσλ πνπ 
θπξηνιεθηηθά απνηεινχλ θάπνηα απφ ηα ηειεπηαία αδηαηάξαθηα νηθνζπζηήκαηα 
ηεο επείξνπ καο. Καη ε αμία ηνπο δελ εμαληιείηαη ζηα πνπιηά, αο κελ μερλάκε 
φηη ν παηέξαο ηεο επηζηήκεο ηεο λεζησηηθήο Βηνγεσγξαθίαο ν MacArthur, 
μεθίλεζε ηελ έξεπλά ηνπ απφ ηηο λεζίδεο ηνπ Αηγαίνπ. Δίλαη θξίκα ην φηη απηή 
ηε ζηνηρεηψδε επίγλσζε ηεο νηθνινγηθήο αμίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βηνηφπσλ 
δελ ηελ έρεη νχηε ε επίζεκε ειιεληθή πνιηηεία, ε νπνία ζην εηδηθφ ρσξνηαμηθφ 
γηα ηηο αλαλεψζηκεο κνξθέο ελέξγεηεο αληηκεησπίδεη ηηο λεζίδεο ηνπ Αηγαίνπ 
θπξηνιεθηηθά ζαλ πιαηθφξκεο εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ πάξθσλ. Ζ Διιεληθή 
Οξληζνινγηθή Δηαηξεία ζθνπεχεη λα αληηδξάζεη ζηελ θαηάζηαζε απηή. Δίκαζηε 
ρψξα κνλαδηθή γηα ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα ην λεζησηηθφ, αο κελ 
ην θαηαζηξέςνπκε ζην βσκφ ηεο "πξάζηλεο" αλάπηπμεο. 
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2.6  Θαλάζζια Αιολικά Πάρκα4 

     Δλεξγεηαθή κειέηε γηα ηελ Διιάδα έδεημε φηη ε ρψξα καο κπνξεί λα 
θαιχςεη κε 500 κεγάιεο αλεκνγελλήηξηεο ηνπιάρηζηνλ ην 10% ησλ 
ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο, ελψ ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ηα νπνία έρνπλ πνιχ 
πςειφ δπλακηθφ, εάλ δηαζπλδεζνχλ κε ην εζληθφ ειεθηξηθφ δίθηπν κπνξνχλ λα 
απνηειέζνπλ αηνιηθνχο ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 
αληίζηνηρνπο κε ηνπο ζεξκνειεθηξηθνχο ηεο ελδνρψξαο. Χζηφζν, 
ππνιείπνληαη ζήκεξα ζε αξηζκφ θαη δπλακηθφ αηνιηθψλ πάξθσλ. 
 

 
Δηθ.2.6 (Πεγή: Γηαδίθηπν) 

 
 
     Χο θαηαιιειφηεξεο πεξηνρέο γηα δεκηνπξγία ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ 
είλαη νη Κπθιάδεο, ην Βφξεην Αηγαίν, ε Νφηηα Κξήηε, ην Βφξεην Ηφλην θαζψο θαη 
ην λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ησλ Γσδεθαλήζσλ. 
     Ζ νξζή ρσξνζέηεζε ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ εληφο ζαιάζζεο, πξνυπνζέηεη 
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζε καθξηλή απφζηαζε απφ ηελ 
αθηνγξακκή θαη ζε κηθξά βάζε ζαιάζζεο, κε δηάθνξα θξηηήξηα αιιά 
βαζηθφηεξν φισλ πξνθαλψο είλαη ε νηθνλνκηθφηεηα (θφζηνο θαηαζθεπήο, 
ζπληεξήζεσο θηι). 
      Σα πιενλεθηήκαηα ησλ ζαιάζζησλ αηνιηθψλ: ζε ζρέζε κε ηελ μεξά, ζηε 
ζάιαζζα πλένπλ εληνλφηεξνη άλεκνη θαη επίζεο, δεδνκέλνπ φηη ε παξαγφκελε 
ελέξγεηα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηνλ θχβν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ, 
εθηηκάηαη φηη θάζε ζαιάζζηα αλεκνγελλήηξηα παξάγεη αξθεηή ελέξγεηα ζε έλαλ 
ρξφλν, ψζηε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πεξίπνπ 1.500 λνηθνθπξηψλ, ελψ 
ηαπηφρξνλα πεξηνξίδεη θαηά 35.000 ηφλνπο ηελ παξαγσγή ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα. Αλ ζπλππνινγηζηεί θαη ν ρξφλνο δσήο ηεο, πνπ ζηε ζάιαζζα είλαη 
κεγαιχηεξνο θαηά 25 ρξφληα, πξνθχπηεη ε κεγάιε ζεκαζία ηεο εθκεηάιιεπζεο 
ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
       ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο πεξηιακβάλεηαη ην πςειφηεξν θφζηνο 
θαηαζθεπήο ηνπο. ηε ζάιαζζα ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζηνηρίδεη θαηά 50% 
πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε έλα αηνιηθφ πάξθν παξφκνηαο ηζρχνο ζηελ μεξά, 
θαζψο απαηηνχληαη κεγάια θεθάιαηα ηφζν γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ 
(ηνπνζέηεζε ζηνλ βπζφ) φζν θαη γηα ηε ζχλδεζή ηνπ κέζσ ππνβξχρηνπ 
θαισδίνπ κε ην επεηξσηηθφ ειεθηξηθφ ζχζηεκα. Οη αλεκνγελλήηξηεο πξέπεη λα 
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είλαη αλζεθηηθέο ζε ζχειιεο, ζηα παλχςεια θχκαηα θαη ζην αικπξφ λεξφ. 
Αθξηβψο ιφγσ ηνπ θφζηνπο, έρεη πξνβιεθζεί πςειφηεξε ηηκή πψιεζεο ηνπ 
παξαγφκελνπ ξεχκαηνο πξνο ηνλ ΓΔΜΖΔ, ε νπνία είλαη 93 επξψ/ΜWh. ηα 
επεηξσηηθά αηνιηθά πάξθα απηή ε ηηκή είλαη 75,82 επξψ/ΜWh γηα φζα 
βξίζθνληαη ζην δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα θαη 87,42 επξψ/ΜWh γηα φζα 
βξίζθνληαη ζε λεζηά.  
 
 
2.7  Επιπηώζεις Θαλάζζιφν Αιολικών Πάρκφν5 

 

 
Δηθ.2.7 (Πεγή: Γηαδίθηπν) 

 
      Ζ πξνψζεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ θάιπςε ησλ ζηφρσλ ηεο 
Διιάδαο, ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ, ηελ ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία, ηνλ 
πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ηελ παξάιιειε κείσζε ηεο 
ρξήζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη, ηέινο, ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 
είλαη απνιχησο ζεκηηή.  
      Κάζε θίλεζε, φκσο, ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ ζα πξέπεη λα πινπνηείηαη κε 
θαηάιιειν θαη πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ ψζηε λα κεγηζηνπνηεί ηηο σθέιεηεο γηα ην 
πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, 
δειαδή ε εθαξκνγή ελφο πξνγξάκκαηνο πξνψζεζεο ησλ ΑΠΔ κε ειιηπή 
έιεγρν θαη θαηαθεξκαηηζκέλν ζρεδηαζκφ ελδέρεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο 
επηπηψζεηο θαη λα νδεγήζεη ζε απαμίσζε ησλ ΑΠΔ απφ ηελ θνηλή γλψκε.  
      Δηδηθά γηα ηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα, ην WWF Διιάο απνδίδεη κεγάιε 
ζεκαζία ζηελ έγθαηξε θαη νπζηαζηηθή αλάδεημε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ηερλνινγηθήο εθαξκνγήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ήδε 
ζηελ Δπξψπε (ζαιάζζηεο αλεκνγελλήηξηεο ζε Γαλία θαη Οιιαλδία, ην κεγάιν 
πξφγξακκα αλάπηπμεο ζαιαζζίσλ αηνιηθψλ πάξθσλ θαηά κήθνο ηεο Βφξεηαο 
ζάιαζζαο θαη ηεο επξσπατθήο αηιαληηθήο αθηνγξακκήο θηι). Δπηπιένλ, ε 
δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ζαιάζζησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζε κεγάια βάζε 
(πισηέο αλεκνγελλήηξηεο) δεκηνπξγεί πξνζδνθίεο πσο ε ζπγθεθξηκέλε 
ηερλνινγία ζα ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ θάιπςε ησλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο.  
     Αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη, ε δηαδηθαζία 
ρσξνζέηεζεο θαη αδεηνδφηεζεο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην Νφκν 
3851/2010, είλαη ε βέιηηζηε δπλαηή γηα ηε ρψξα καο, ιφγσ ησλ πνιιψλ 
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ηερληθψλ, θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δπζθνιηψλ θαη 
αζαθεηψλ πνπ δηέπνπλ ηελ αλάπηπμε αηνιηθψλ πάξθσλ ζηε ζάιαζζα.  
     Βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζα θξίλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
ηερλνινγίαο είλαη ε εθπφλεζε εληαίαο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο 
(ΠΔ) γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ κε φινπο ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο (Τπνπξγεία θαη δεκφζηνπο θνξείο, ηνπηθέο θνηλσλίεο, αιηείο, 
πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, επηρεηξήζεηο θνθ).  
        
       Δλ αλακνλή απηνχ ηνπ θξίζηκνπ εξγαιείνπ ιήςεο απφθαζεο, θξίλνπκε 
ζθφπηκν λα παξαζέζνπκε θάπνηεο πξνθαηαξθηηθέο απφςεηο επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
 Πξνζηαζία ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη αιηεπηηθψλ πεδίσλ . 

 
      Ζ νξζή επηινγή ησλ πεξηνρψλ ρσξνζέηεζεο θαζψο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ 
ζαιαζζίσλ πάξθσλ δελ κπνξεί λα ζπκβεί αλ δελ ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα 
βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ρσξνζέηεζεο ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ:  
1. ε χπαξμε ιηβαδηψλ Πνζεηδσλίαο πνπ (αλ θαη απνηεινχλ πξνζηαηεπφκελν 
ελδηαίηεκα) κπνξεί λα κελ είλαη θαηαγεγξακκέλα ή/θαη λα κελ ππάγνληαη ζε 
θαζεζηψο πξνζηαζίαο  
2. ε χπαξμε πεξηνρψλ ζεκαληηθψλ γηα ην ζαιάζζην νηθνζχζηεκα ή/θαη ηα 
ηρζπναπνζέκαηα (π.ρ. πεξηνρέο αλαπαξαγσγήο ή ζπγθέληξσζεο γφλνπ, 
βηφηνπνη ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ θιπ.)  
3. ε χπαξμε ζεκαληηθψλ αιηεπηηθψλ πεδίσλ  
     Γπζηπρψο, βάζεη ησλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ δνζεί ζηε δεκνζηφηεηα, θαίλεηαη 
πσο ηα ζπγθεθξηκέλα πςίζηεο ζεκαζίαο θξηηήξηα δελ έρνπλ ιεθζεί κέρξη 
ζηηγκήο ππφςε ζηε δηαδηθαζία ρσξνζέηεζεο. Έηζη ειινρεχεη ν θίλδπλνο 
θαθήο εθηίκεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ελδέρεηαη ε 
ηειηθή επηινγή ησλ πεξηνρψλ θαη ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο λα είλαη 
ιαλζαζκέλε θαη λα νδεγήζεη ζε ππνβάζκηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 
ηεο ρψξαο.  
     Δηδηθφηεξα γηα ηηο πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαηαξρήλ πξνθξηζεί γηα ηελ 
ρσξνζέηεζε ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ εληνπίδνπκε ηα εμήο ζεκεία 
πξνβιεκαηηζκνχ:  
Α) Σα ΘΑΠ (Θαιάζζηα Αηνιηθά Πάξθα) Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ακνζξάθεο 
θαίλεηαη λα εηλαη ρσξνζεηεκέλα ζε πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθά 
ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο - ηδηαίηεξα απφ ηε Μαξψλεηα έσο ην Πφξην Λάγνο, 
θαζψο θαη ζηε ακνζξάθε, φπσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 
Αιηεπηηθήο Έξεπλαο (ΗΝΑΛΔ) θαη ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ 
(ΔΛΚΔΘΔ). Δπίζεο, ε ρσξνζέηεζε ηνπ ΘΑΠ Θάζνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
δηπιαλφ ΘΑΠ ηνπ Φαλαξίνπ, θαίλεηαη λα κελ αθήλεη πεξηζψξην αιηείαο γηα ηα 
αιηεπηηθά ζθάθε ηεο πεξηνρήο, απνθφπηνληαο πάλσ απφ ην 50% ηνπ 
αιηεπηηθνχ πεδίνπ Πνηακηάο-Μπνπινχζηξαο, ην νπνίν επζχλεηαη γηα ηε κηζή 
αιηεπηηθή παξαγσγή ηεο ηρζπφζθαιαο Καβάιαο, δειαδή 4-5.000 ηφλνπο 
αιηεχκαηα εηεζίσο (ζηνηρεία ΗΝΑΛΔ). Αλαθνξηθά κε ην ΘΑΠ Φαλαξίνπ, δελ 
είλαη θαηαλνεηφ εαλ επηθαιχπηεη ηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ ηερλεηνχ 
πθάινπ Φαλαξίνπ Ρνδφπεο - Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 31/2000 (ΦΔΚ Α’ 
23/15.2.2000).  
Β) ην ΘΑΠ Λήκλνπ, είλαη γλσζηφ απφ ζηνηρεία ΗΝΑΛΔ - ΔΛΚΔΘΔ γηα ηε 
ραξηνγξάθεζε πεξηνρψλ ηνπ δηθηχνπ Νatura 2000, φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά 
ιηβάδηα Πνζεηδσλίαο. Δηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή "χθαινη ηνπ Υάξνπ" ζηα 
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αλαηνιηθά ηεο Λήκλνπ απφηππψζεθε έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ιηβάδηα ηεο 
Μεζνγείνπ (κε έθηαζε πάλσ απφ 10.000 εθηάξηα) πνπ είλαη θαη απφ ηα 
θαιχηεξα δηαηεξεκέλα.  
Γ) Σν ΘΑΠ Λεπθάδαο έρεη ρσξνζεηεζεί κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ Δζληθνχ 
Πάξθνπ Ακβξαθηθνχ Κφιπνπ. Ζ κφλε επηθνηλσλία ηνπ θφιπνπ κε ην Ηφλην 
είλαη ην ζηελφ ηεο Πξέβεδαο. Οη κεηαλαζηεχζεηο (επνρηθέο θαη 
αλαπαξαγσγηθέο) ησλ πεξηζζνηέξσλ εηδψλ ςαξηψλ ηνπ Ακβξαθηθνχ 
ππνρξεσηηθά πεξλνχλ απφ ην ζηελφ. Ζ εγθαηάζηαζε ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ 
ζην ζεκείν απηφ είλαη πνιχ πηζαλφ λα επεξεάζεη ηηο κεηαλαζηεχζεηο απηέο θαη 
ηελ ηρζπνπαλίδα ηνπ θφιπνπ. Δπίζεο, κεηαμχ Λεπθάδαο θαη Άθηηνπ ζηελ 
είζνδν ηνπ Ακβξαθηθνχ, ππάξρνπλ ελδείμεηο βάζεη ζηνηρείσλ ηνπ ΔΛΚΔΘΔ φηη 
εθηείλεηαη ην κεγαιχηεξν ιηβάδη Πνζεηδψληαο ηνπ Ηνλίνπ.  
      Πηζηεχνπκε φηη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ζσζηή ρσξνζέηεζε ζα πξέπεη λα 
απεηθνληζηνχλ επί ράξηνπ κε βάζε ηελ ππάξρνπζα γλψζε, ηφζν ηα θξηηήξηα 
πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθφ θείκελν ηεο δηαδηθαζίαο ρσξνζέηεζεο, φζν θαη 
ηα παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ πεξηνρψλ θαη λα 
λα απνθιεηζηνχλ ηπρφλ επαίζζεηεο πεξηνρέο. Δπηπιένλ, ζεσξνχκε 
απαξαίηεηε ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη Ηδξπκάησλ αλά 
πεξηνρή ψζηε λα απνθεπρζνχλ ή έζησ λα πεξηνξηζηνχλ ζην ειάρηζην 
πξνβιήκαηα θαη παξελέξγεηεο απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 
πάξθσλ.  
      Δπηγξακκαηηθά, νη επηπηψζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ζρεηίδνληαη κε 
ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ ΘΑΠ θαη αθνξνχλ ζε ηρζπνπαλίδα (θαη 
αιηεία), ζαιάζζηα ζειαζηηθά, ζαιάζζηεο ρειψλεο, νξληζνπαλίδα, βέλζνο θαη 
πδξνινγία. Οη επηπηψζεηο (αξλεηηθέο θαη ζεηηθέο), ε ρσξηθή θαη ρξνληθή ηνπο 
θιίκαθα, ε έληαζε ηνπο, αιιά θαη βαζκφο βεβαηφηεηαο ηνπο, ζαθψο 
πνηθίιινπλ. Δπίζεο, θάπνηεο απφ ηηο επηπηψζεηο δηαθνξνπνηνχληαη θαη 
αλάινγα κε ηνλ ηχπν βάζεο αλεκνγελλήηξηαο πνπ ζα επηιεγεί.  
 
 Πξνζηαζία νξληζνπαλίδαο θαη κεηαλαζηεπηηθψλ πεξαζκάησλ.  
 
       Οη επηπηψζεηο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ νξζηλνπαλίδα ελδέρεηαη λα 
είλαη κεγάινο ζε πεξίπησζε θαθνχ ζρεδηαζκνχ. Αληηζέησο, νη επηπηψζεηο 
ακβιχλνληαη ζεκαληηθά αλ ππάξμεη ζσζηή απνηχπσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη 
ιεθζεί ε θαηάιιειε κέξηκλα γηα ηελ νξζή εγθαηάζηαζε θαη παξαθνινχζεζε 
ησλ έξγσλ. Μάιηζηα ε αλάγθε πξνζεθηηθήο ρσξνζέηεζεο αηνιηθψλ πάξθσλ 
έρεη αλαγθάζεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα πξνβεί ζε ζχληαμε νδεγνχ 
νξζήο ρσξνζέηεζεο, ν νπνίνο αλακέλεηαη λα δεκνζηεπζεί ιίαλ ζπληφκσο θαη 
ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε ηεο 
ρψξαο, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν θαη ην κέγεζνο θαηαζθεπήο 
αηνιηθψλ πάξθσλ. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ζαιάζζησλ αηνιηθψλ 
πάξθσλ, αμίδεη λα ζηαζνχκε ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ πνπ 
ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά κεηαλαζηεπηηθά πεξάζκαηα ηεο 
Δπξψπεο.Θ πξέπεη ινηπφλ, ην Τπνπξγείν λα κειεηήζεη εμαληιεηηθά ζηα 
πιαίζηα ηεο ΠΔ ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο θαη 
λα απνδείμεη πσο ε ρσξνζέηεζε δελ ζα βιάςεη δπζαλάινγα ην κεγαιχηεξν 
ίζσο κεηαλαζηεπηηθφ πέξαζκα ηεο Διιάδαο. 
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 Οπηηθή φριεζε.  
 
        Σν WWF Διιάο έρεη κνλίκσο δηαηππψζεη ηελ άπνςε πσο δελ κπνξεί λα 
αμηνινγήζεη αληηθεηκεληθά ην ζέκα ηεο νπηηθήο φριεζεο. Ζ δηαηήξεζε ηεο 
θιίκαθαο είλαη βέβαηα επηζπκεηή, αιιά ζίγνπξα δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ην 
βαζηθφηεξν θξηηήξην ρσξνζέηεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, αλάινγα κε ηα 
απνηειέζκαηα ηεο ΠΔ, κπνξεί λα επηρεηξεζεί δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ 
εμαγσγή θξηηεξίσλ νπηηθήο φριεζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ηνπνζέηεζεο πεξηζζφηεξσλ α/γ ζε κηα ζαιάζζηα πεξηνρή, πάληα κε ηελ 
ζχκθσλε γλψκε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.  
 
      Δλ θαηαθιείδη, ε δεκηνπξγία ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ είλαη θάηη 
επηζπκεηφ, αξθεί λα γίλεη ζσζηά θαη κε ηε δένπζα πξνζνρή, ηδίσο ζε ζέκαηα 
αιηείαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ εθπφλεζε ηεο ΠΔ 
είλαη ην πξψην νπζηαζηηθφ βήκα πξηλ ηνπνζεηεζνχκε επί ηεο πξνβιεπφκελεο 
ρσξνζέηεζεο. Σνλίδνπκε θαη πάιη, φκσο, πσο ην κέγηζην ζηνίρεκα γηα ηελ 
θπβέξλεζε είλαη ε θαηαξρήλ πινπνίεζε κηαο ζηηβαξήο θαη δηαθαλνχο 
ζεζκηθήο πιαηθφξκαο, πάλσ ζηελ νπνία ζα αλαπηπρζνχλ νη εθαξκνγέο ΑΠΔ 
θαη ζα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηελ αιιαγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ηεο 
ρψξαο. 
 
 
 

1
 ηέιηνο Φσκάο / Άξζξν ηεο  Greenpeace : Αηνιηθή Δλέξγεηα ή Κιηκαηηθέο Αιιαγέο 

www.rae.gr/K2/greenpeace.pdf 

2
 Ησάλλεο Κ. Καιδέιιεο, Κνζκάο Α. Καββαδίαο  θαη Αζαλάζηνο Γ. Παιηαηζφο / 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΖ: 
Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΑΗΟΛΗΚΧΝ ΠΑΡΚΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ GIS ΚΑΗ CAD / 
Δξγαζηήξην Ήπησλ Μνξθψλ Δλέξγεηαο& Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο, ΣΔΗ Πεηξαηά 
 
http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=6389 

3
 Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία 

4 
Ζιεθηξνληθή Δθεκεξίδα Bioenergy news / ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ ΘΑΛΑΗΑ ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

http://bioenergynews.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=10470&blid=210 

5
 WWF Διιάο 

 

http://www.rae.gr/K2/greenpeace.pdf
http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=6389
http://bioenergynews.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=10470&blid=210
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΜΟ 
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ 

 
3.1 Σο Διδικό Πλαίζιο Υυποηαξικού σεδιαζμού και Αειθόπος 
Ανάπηςξηρ1 

 
     Ο ζθνπφο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 
Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο επηκεξίδεηαη ζε ηξεηο 
αιιειέλδεηεο επηδηψμεηο: 
 

 ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ρσξνζέηεζεο έξγσλ ΑΠΔ, αλά θαηεγνξία 
δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηεγνξία ρψξνπ, βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ ζε εζληθφ 
επίπεδν ζηνηρείσλ. 

 ε θαζηέξσζε θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο πνπ ζα επηηξέπνπλ αθελφο ηε 
δεκηνπξγία βηψζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ θαη αθεηέξνπ ηελ αξκνληθή 
έληαμή ηνπο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. 

 ε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ ρσξνζέηεζεο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ, ψζηε λα επηηεπρζεί αληαπφθξηζε ζηνπο ζηφρνπο ησλ 
εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ. 
 

     πλνιηθά, κε ην Δηδηθφ Πιαίζην επηδηψθεηαη λα παξαζρεζεί, εθηφο ησλ 
άιισλ, έλα ζαθέζηεξν πιαίζην ζηηο αδεηνδνηνχζεο αξρέο θαη ηηο 
ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε θαηαξρήλ 
θαηάιιειεο απφ ρσξνηαμηθήο απφςεσο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο θαη λα 
πεξηνξίζνπλ έηζη ηηο αβεβαηφηεηεο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο πνπ 
ζπρλά αλαθχνληαη επί ηνπ πεδίνπ. 
     Παξάιιεια, ζην Δηδηθφ Πιαίζην πξνβιέπεηαη θαη ην Πξφγξακκα Γξάζεο 
γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ, δειαδή ηα αλαγθαία κέηξα, ελέξγεηεο 
θαη νη δξάζεηο, νη θνξείο πνπ θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ θαη νη πεγέο 
ρξεκαηνδφηεζεο. 
     Ο ζθνπφο ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ επηκεξίδεηαη ζε εηδηθνχο ζηφρνπο αλά 
θαηεγνξία αλαλεψζηκσλ πεγψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο. 
Ζ δηάθξηζε πξαγκαηνπνηείηαη, θαη’ αλαινγία κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θάζε 
κνξθήο ΑΠΔ θαη ην εθπεθξαζκέλν ελδηαθέξνλ, ζε: 
 

 αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, 

 κηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα 

 ινηπέο κνξθέο ΑΠΔ, πνπ ζπλίζηαληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο 
ελέξγεηαο, ηεο ελέξγεηαο απφ βηνκάδα ή βηναέξην θαη ηεο γεσζεξκηθήο 
ελέξγεηαο 
 

 
3.2  Διδικοί ζηόσοι για ηιρ αιολικέρ εγκαηαζηάζειρ1 

 
       ηα πιαίζηα ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, αλακέλεηαη φηη ε παξαγφκελε απφ 
αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο ελέξγεηα ζα θαιχςεη πεξηζζφηεξν απφ ην 50% 
πεξίπνπ ηεο παξαγφκελεο απφ ΑΠΔ ελέξγεηαο, κε πηζαλφηεηεο λα θηλεζεί 
πξνο ην 87%. Ωο εθ ηνχηνπ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο 
εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ ζηαζκψλ πνπ ζέηεη άκεζα θαη επηηαθηηθά ηελ αλάγθε 
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νξζνινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ηξφπνπ 
εγθαηάζηαζήο ησλ. 
       ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ, ε χπαξμε εθκεηαιιεχζηκνπ αηνιηθνχ 
δπλακηθνχ, ιακβάλεηαη ππφςε σο θξηηήξην ρσξνζέηεζεο ηδηαίηεξεο 
βαξχηεηαο, πνπ πεξηνξίδεη ηηο ρσξνζεηηθέο επηινγέο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 
ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη ππνηίκεζε, άιισλ παξακέηξσλ πνπ ζπλδένληαη κε 
ηελ αξκνληθή έληαμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεξηβάιινλ, φπσο ηδίσο ε 
πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε ζπκβαηφηεηα κε 
άιιεο ρξήζεηο θ.ά. 
      ην πιαίζην απηφ, ν ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ησλ αηνιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ επηδηψθεη ηξεηο αιιειέλδεηνπο ζηφρνπο: 
 
1. ηνλ εληνπηζκφ, κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζε εζληθφ επίπεδν ζηνηρεία αηνιηθνχ 

δπλακηθνχ, θαηάιιεισλ πεξηνρψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ, αλάινγα κε ηηο 
ρσξνηαμηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο: 
α. ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ρσξηθή ζπγθέληξσζε ησλ αηνιηθψλ      
εγθαηαζηάζεσλ. 
β. ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηα απαηηνχκελα δίθηπα. 

2. ηελ θαζηέξσζε θαλφλσλ-θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο πνπ ζα επηηξέπνπλ 
αθελφο ηελ δεκηνπξγία βηψζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη 
αθεηέξνπ ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο 
πεξηβάιινλ θαη ζην ηνπίν. 

3. Σε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ ρσξνζέηεζεο ησλ 
αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή 
αληαπφθξηζε ζηνπο ζηφρνπο ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

 
 
3.3 Κανόνερ συποθέηηζηρ αιολικών μονάδυν1 

 
       ην πιαίζην ησλ εζληθψλ ζηφρσλ, πξνβιέπεηαη φηη ε παξαγφκελε απφ 
αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο ελέξγεηα ζα θαιχςεη ην 50% (πεξίπνπ) ηεο 
παξαγφκελεο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. Δλ φςεη απηνχ, πξέπεη λα αλακέλεηαη 
ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ ζηαζκψλ. Ζ απμεκέλε απηή 
δήηεζε γηα αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέηεη άκεζα θαη επηηαθηηθά ηελ αλάγθε 
νξζνινγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ηξφπνπ 
εγθαηάζηαζήο ηνπο. 
       Με ην ππφ κειέηε Δηδηθφ Πιαίζην θαζνξίδνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη 
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ αηνιηθψλ κνλάδσλ: 
 

 ν εληνπηζκφο, κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζε εζληθφ επίπεδν ζηνηρεία αηνιηθνχ 
δπλακηθνχ, θαηάιιεισλ πεξηνρψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ αλάινγα κε ηηο 
ρσξνηαμηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο αθελφο ηε 
κεγαιχηεξε δπλαηή ρσξηθή ζπγθέληξσζε ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη αθεηέξνπ ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηα απαηηνχκελα δίθηπα. 

 ε θαζηέξσζε θαλφλσλ-θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο πνπ ζα επηηξέπνπλ 
αθελφο ηελ δεκηνπξγία βηψζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη 
αθεηέξνπ ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο 
πεξηβάιινλ. 
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 ε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ ρσξνζέηεζεο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα επηηεπρζεί αληαπφθξηζε ζηνπο ζηφρνπο ησλ 
εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

      ην πιαίζην ησλ πην πάλσ βαζηθψλ ρσξνηαμηθψλ ζηφρσλ, ε 
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηείηαη ζην Δηδηθφ Πιαίζην απνηειείηαη 
απφ: 
 
 ηε δηάθξηζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο θαη δηακφξθσζε 

πιαηζίνπ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ ζε θάζε κία απφ 
απηέο, θαη 

 ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο κεκνλσκέλσλ αηνιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

 
Οη ξπζκίζεηο γηα ην θαζέλα απφ ηα δχν απηά βήκαηα ζπκππθλψλνληαη ζηηο 
αθφινπζεο παξαγξάθνπο. 
 
 
3.4 Γιάκπιζη ηος εθνικού σώπος ζε ηέζζεπιρ καηηγοπίερ και 
διαμόπθυζη πλαιζίος καηεςθύνζευν για ηην ανάπηςξη ηυν αιολικών 
εγκαηαζηάζευν ζε κάθε μία από αςηέρ1 

 
     Γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ν εζληθφο ρψξνο, κε 
βάζε ην ελ δπλάκεη εθκεηαιιεχζηκν αηνιηθφ δπλακηθφ ηνπ θαη ηα ηδηαίηεξα 
ρσξνηαμηθά θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δηαθξίλεηαη ζηηο 
αθφινπζεο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 
 
       α. ηελ ηπειπυηική σώπα, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε Εύβοια 
ιφγσ εγγχηεηαο θαη κεγέζνπο. ηελ θαηεγνξία απηή ρψξνπ, εληνπίδνληαη 
Πεξηνρέο Αηνιηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (ΠΑΠ) θαη Πεξηνρέο (απιήο) Αηνιηθήο 
Καηαιιειφηεηαο (ΠΑΚ). 
      Ωο ΠΑΠ νξίδνληαη νη πεξηνρέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο πνπ δηαζέηνπλ 
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ ζηαζκψλ, φπσο ε 
χπαξμε εθκεηαιιεχζηκνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ, ε απμεκέλε δήηεζε 
εγθαηάζηαζεο αλεκνγελλεηξηψλ θ.ά., ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθέξνληαη απφ 
απφςεσο επίηεπμεο ησλ ρσξνηαμηθψλ ζηφρσλ, φπσο ε ειεγρφκελε 
ζπγθέληξσζε ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δηφηη ζπγθεληξψλνπλ ηε 
κεγαιχηεξε δήηεζε, κε φξνπο αηηήζεσλ παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο. ε απηέο ηηο ΠΑΠ, εθηηκάηαη ε κέγηζηε δπλαηφηεηα ρσξνζέηεζεο 
αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ήηνη ε θέξνπζα ηθαλφηεηα. 
      Ωο ΠΑΚ νξίδνληαη αληίζηνηρα νκάδεο ή επηκέξνπο πεξηνρέο 
πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο, θαζψο θαη κεκνλσκέλεο ζέζεηο, 
νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζε ΠΑΠ αιιά δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ 
εθκεηαιιεχζηκν αηνιηθφ δπλακηθφ, θαη πξνζθέξνληαη γηα ην ιφγν απηφ γηα ηελ 
ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
     Καη ζηηο δχν πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ θαζνξίδνληαη 
θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο γηα θάζε κεκνλσκέλε ρσξνζέηεζε αηνιηθήο 
εγθαηάζηαζεο, ηα νπνία εηδηθψο ζηηο ΠΑΠ ιακβάλνπλ επλντθφηεξεο ηηκέο 
πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζπγθέληξσζεο 
ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                          Αιολικά Πάπκα Πλήζίον Οικιζμών 
   

53 
1
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

     β. ηελ Αηηική, πνπ αληηκεησπίδεηαη σο ηδηαίηεξε θαηεγνξία ρψξνπ, ιφγσ 
ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα ηεο, πνπ εθθαίλεηαη κεηαμχ άιισλ κε πςεινχο 
δείθηεο ‘αζηηθφηεηαο’, αιιά θαη απμεκέλεο εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ 
γεο. Γηα ηελ ελφηεηα απηή έρεη ήδε εθπνλεζεί Δηδηθή Υσξνηαμηθή Μειέηε 
ρσξνζέηεζεο αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (κειέηε ΚΑΠΔ-ΡΑΔ/ΟΡΑ), νη 
πξνηάζεηο ηεο νπνίαο πηνζεηνχληαη ζηε ρσξνηαμηθή κειέηε ηνπ ΔΠΥΑΑ-ΑΠΔ. 
Καη γηα ηελ πεξηνρή απηή, φπσο θαη γηα ηηο άιιεο θαηεγνξίεο ρψξνπ, 
πξνζδηνξίδνληαη επξχηεξεο δψλεο ππνδνρήο θαη θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο 
αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
    γ. ηα καηοικημένα νηζιά ηος Ιονίος και ηος Αιγαίος Πελάγοςρ, 
ζςμπεπιλαμβανομένηρ και ηηρ Κπήηηρ. Σα λεζηά απηά αληηκεησπίδνληαη σο 
ηδηαίηεξε θαηεγνξία ρψξνπ, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ρσξνηαμηθψλ θαη 
πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο είλαη θπξίσο ην πςειφ αηνιηθφ 
δπλακηθφ ζην ζχλνιν ηεο επηθάλεηαο ηνπο, ε πεξηνξηζκέλε έθηαζε, ν έληνλνο 
ηνπξηζηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ην αμηφινγν θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ 
πεξηβάιινλ. Όπσο θαη γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, ε 
ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα πην πάλσ λεζηά ππάγεηαη ζε 
δέζκε θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο. 
 
     δ. ηνλ ςπεπάκηιο θαλάζζιο σώπο θαη ηηο ακαηοίκηηερ νηζίδερ. 
Αληηκεησπίδνληαη σο ηδηαίηεξε θαηεγνξία ρψξνπ ζε εζληθφ επίπεδν ελ φςεη ηεο 
εηδηθήο γεσκνξθνινγίαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά θαη ησλ εηδηθψλ θξηηεξίσλ 
ρσξνζέηεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζε απηά. εκεηψλεηαη φηη πξνο ην παξφλ δελ 
πθίζηαληαη ζηνηρεία θαηαγξαθήο ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ θαη εθθξαζκέλεο 
δήηεζεο γηα ηνλ ππεξάθηην ρψξν θαη ηηο αθαηνίθεηεο λεζίδεο. 

 
(Πεγή:ΚΑΠΔ)
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Πίλ.3.1 (Πεγή:ΚΑΠΔ) 

 

 
3.5 Καθοπιζμόρ κπιηηπίυν συποθέηηζηρ μεμονυμένυν αιολικών 
εγκαηαζηάζευν1 

 
     Γηα ηε ρσξνζέηεζε κηαο αηνιηθήο εγθαηάζηαζεο, θαζνξίδνληαη ηέζζεξα είδε 
θξηηήξησλ: 
 
     α. Πξνζδηνξίδνληαη απνζηάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 
απφδνζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 
     β. Πξνζδηνξίδνληαη θαηεγνξίεο δσλψλ αζπκβαηφηεηαο/απνθιεηζκνχ, εληφο 
ησλ νπνίσλ απαγνξεχεηαη ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ κνλάδσλ. Οη δψλεο απηέο 
πεξηιακβάλνπλ ηηο αζχκβαηεο ρξήζεηο θαη ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο πνπ 
πξέπεη λα ηεξνχλ νη αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο απφ ζπγθεθξηκέλεο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη πεξηνρέο θαη είλαη θνηλέο γηα ην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ 
ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, κε νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζαιάζζηεο 
πεξηνρέο. 
     γ.Καζνξίδνληαη κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ππθλφηεηεο αηνιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 
ζε επίπεδν πξσηνβάζκηνπ ΟΣΑ θαηά θαηεγνξία ρψξνπ, κε ζηφρν ηελ 
απνθπγή «κνλνθαιιηέξγεηαο» απφ δξαζηεξηφηεηεο ΑΠΔ. 
    δ.Καζνξίδνληαη, θαηά θαηεγνξία ρψξνπ, θαλφλεο έληαμεο ησλ αηνιηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ ζην ηνπίν, ψζηε λα ακβιχλνληαη ή/θαη λα ειαρηζηνπνηνχληαη 
νη φπνηεο δπζκελείο νπηηθέο παξεκβνιέο ηνπο ζ’ απηφ. 
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3.6 Ολοκληπυμένη συποθεηική πολιηική για ηην εγκαηάζηαζη 
ανεμογεννηηπιών και αιολικών πάπκυν1 
 
3.6.1 Δπμηνεία όπυν  
 
 (α) «Αλεκφκεηξν» ζεκαίλεη ηε κεραληθή εγθαηάζηαζε γηα ηε κέηξεζε ηεο 
ηαρχηεηαο θαη θαηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.  
(β) «Αλεκνγελλήηξηα» ζεκαίλεη ηε κεκνλσκέλε κεραληθή κνλάδα παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ.  
(γ) «Αηνιηθφ Πάξθν» ζεκαίλεη ην νξγαλσκέλν θαη ζπλερέο ζχζηεκα ηξηψλ ή 
πεξηζζνηέξσλ αλεκνγελλεηξηψλ (κε ζπλνιηθή ηζρχ ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ 300 
KW) ή νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ αλεκνγελλεηξηψλ κε ηζρχ ίζε κε κεγαιχηεξε 
ηνπ 1MW γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 
αηνιηθνχ δπλακηθνχ.  
(δ) «Δγθαηάζηαζε πξνο αμηνπνίεζε άιιεο ΑΠΔ» ζεκαίλεη κνλάδα 
αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκεο πεγήο ελέξγεηαο, άιιεο απφ ηελ αηνιηθή (πρ. 
ειηαθή θαη γεσζεξκηθή, θπκαηηθή θαη παιηξξνηαθή, πδξαπιηθή ελέξγεηα, 
ελέξγεηα απφ βηνκάδα θαη βηναέξηα απφ εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο αζηηθψλ 
απνβιήησλ θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ιπκάησλ).  
(ε) «Μέγηζην χςνο αλεκνγελλήηξηαο» ζεκαίλεη ην χςνο ηεο θαηαζθεπήο 
(πχξγνπ ή ππιψλα) αλάξηεζεο ηεο έιηθαο, επαπμεκέλν θαηά ηελ αθηίλα ηεο 
έιηθαο.  
(ζη) «Όξην Αλάπηπμε» ζεκαίλεη ηελ εμσηεξηθή πεξίκεηξν νηθηζηηθήο, 
παξαζεξηζηηθήο, ηνπξηζηηθήο, εκπνξηθήο ή άιιεο θαζνξηζκέλεο πνιενδνκηθήο 
δψλεο αλάπηπμεο ή θαη θαζνξηζκέλν φξην πδαηνπξνκήζεηαο.  
 
 
3.6.2 Πεπιοπιζμοί και πποϋποθέζειρ συποθέηηζηρ για ανεμογεννήηπιερ 
και αιολικά πάπκα  
 
1. Ζ εμεηδηθεπκέλε ρσξνζεηηθή πνιηηηθή απνζθνπεί ζηε ιεηηνπξγηθή θαη 
αηζζεηηθή έληαμε αλεκνγελλεηξηψλ θαη αηνιηθψλ πάξθσλ ζην θηινμελνχληα 
ρψξν, κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ ζε γεηηνληθέο ρξήζεηο 
θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ.  
2. Μεκνλσκέλε αλεκνγελλήηξηα θαη αηνιηθφ πάξθν δελ ζα επηηξέπεηαη ζηηο 
αθφινπζεο πεξηνρέο:  
(α) Δληφο ήδε θαζνξηζκέλνπ Οξίνπ Αλάπηπμεο.  
(β) Δληφο ηεο ισξίδαο θαηάιεςεο εγγεγξακκέλνπ ή ππφ εγγξαθή δεκφζηνπ ή 
δαζηθνχ δξφκνπ, δξφκνπ ζρεδίνπ αλαδαζκνχ, κνλνπαηηνχ ή εγγεγξακκέλνπ 
δηθαηψκαηνο δηφδνπ. ηελ πεξίπησζε δηθαηψκαηνο δηφδνπ, είλαη δπλαηφ λα 
επηηξαπεί φπσο ε έιηθα αλεκνγελλήηξηαο εθηείλεηαη πάλσ απφ ην δηθαίσκα.  
(γ) ε αξραηνινγηθφ ρψξν ή αξραίν κλεκείν Πίλαθα Α ή Β.  
(δ) ε Κξαηηθφ Γάζνο (εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηνρψλ ηεο παξαγξάθνπ 4.2.1(δ)  
(ε) ε θαζνξηζκέλε Αθηή θαη Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Γεσκφξθσκα, 
Πξνζηαηεπφκελν Σνπίν, Πεξηνρή Πξνζηαζίαο ηνπ Γηθηχνπ Φχζε 2000 θαη 
νπνηαδήπνηε άιιε θαζνξηζκέλε πεξηνρή πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. Καη’ 
εμαίξεζε, ζε πεξηνρή Πξνζηαηεπφκελνπ Σνπίνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε 
πδαηνθξάθηε, είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί αλεκνγελλήηξηα ή αηνιηθφ πάξθν, 
θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ην Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ, πνπ ζα 
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επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζηαζία ηεο νξζνινγηθήο θαη απξφζθνπηεο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ πδαηνθξάθηε.  
(ζη) ε θαζνξηζκέλε Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο άγξησλ πηελψλ θαη βηνηφπσλ 
πνπ θαζνξίδνληαη κε βάζε ην Νφκν 152 (Η)/2003 θαη ζε απφζηαζε κέρξη θαη 
500 κ. απφ δηάδξνκν θαη πέξαζκα δηέιεπζεο απνδεκεηηθψλ πηελψλ, φπσο 
θαζνξίδεηαη απφ ην Σακείν Θήξαο.  
(δ) Αεξνδξφκην, αεξνδηάδξνκν θαη ζηξαηησηηθή εγθαηάζηαζε, έξγν ή πεξηνρή.  
3. ε έδαθνο πνπ παξνπζηάδεη νπζηαζηηθφ πξφβιεκα αζηάζεηαο θαη ηάζε γηα 
θαηνιηζζήζεηο θαη θαηαπηψζεηο είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί ε ρσξνζέηεζε 
αλεκνγελλήηξηαο ή αηνιηθνχ πάξθνπ, λννπκέλνπ θαη ππφ ηνλ φξν φηη κεηά ηε 
ρνξήγεζε ηεο πνιενδνκηθήο άδεηαο ζα εθπνλείηαη εμεηδηθεπκέλε γεσινγηθή 
κειέηε θαη ζηαηηθή κειέηε ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο θαηαζθεπέο, πξνο 
ηθαλνπνίεζε ηεο αξκφδηαο, κε βάζε ηνλ πεξί Ρπζκίζεσο Οδψλ θαη 
Οηθνδνκψλ Νφκν, αξρήο.  
4. ε πεξηνρή κε δηαπηζησκέλα ζεκαληηθά απνζέκαηα αμηφινγσλ νξπθηψλ 
πιηθψλ, είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί ε ρσξνζέηεζε αλεκνγελλήηξηαο ή αηνιηθνχ 
πάξθνπ, λννπκέλνπ φηη πξνεγείηαη δηαβνχιεπζε κε ην Σκήκα Γεσινγηθήο 
Δπηζθφπεζεο θαη ηελ Τπεξεζία Μεηαιιείσλ, θαη δηαζθαιίδεηαη ν κε 
επεξεαζκφο ηεο δπλαηφηεηαο απξφζθνπηεο αμηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ 
απνζεκάησλ θαη ε ζπλχπαξμε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 
αλεκνγελλήηξηαο ή ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ.  
 
3.6.3  Υυποθέηηζη Αιολικού Πάπκος  
 
1. Αηνιηθφ Πάξθν είλαη δπλαηφ λα ρσξνζεηεζεί λννπκέλνπ φηη θάζε 
αλεκνγελλήηξηα ηνπ Πάξθνπ απέρεη ηνπιάρηζηνλ ηελ απφζηαζε πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν απφ ηηο αθφινπζεο πεξηνρέο θαη ηα 
ζηνηρεία (νη απνζηάζεηο δελ είλαη απφιπηεο σο κεγέζε, αιιά πξνζδηνξίδνπλ 
ηελ ηάμε κεγέζνπο πνπ ζα ηζρχεη):  
(α) Απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 850 κ. απφ ήδε θαζνξηζκέλν Όξην Αλάπηπμεο 
θαη κεγαιχηεξε ησλ 350 κ. απφ λφκηκα πθηζηάκελε κεκνλσκέλε θαηνηθία πνπ 
βξίζθεηαη εθηφο Οξίνπ Αλάπηπμεο.  
(β) Απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 300 κ. απφ ην φξην Αθηήο θαη Πεξηνρήο 
Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, Γεσκνξθψκαηνο, Πξνζηαηεπφκελνπ Σνπίνπ, 
Πεξηνρήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γηθηχνπ ΦΤΖ 2000, πεξηνρήο ηεο χκβαζεο 
RAMSAR, πνιηηηζηηθνχ ηνπίνπ ή άιιεο θαζνξηζκέλεο πεξηνρήο πξνζηαζίαο 
ηεο θχζεο.  
(γ) Απφζηαζε κεγαιχηεξε ηνπ 150% θαη ηνπ 100% ηνπ κέγηζηνπ χςνπο 
αλεκνγελλήηξηαο, απφ ην φξην απηνθηλεηφδξνκνπ θαη ην φξην νπνηνπδήπνηε 
άιινπ εγγεγξακκέλνπ δεκφζηνπ δξφκνπ (δελ πεξηιακβάλεηαη δξφκνο πνπ 
νδεγεί θπξίσο ζε αλεκνγελλήηξηα ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ).  
(δ) Απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 350 κ. απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν 
αεξνδηαδξφκνπ ή θψλνπ πηήζεσλ θαη δηαθίλεζεο πηεηηθψλ κέζσλ ή άιιε 
απφζηαζε πνπ ζα θαζνξηζζεί απφ ην Σκήκα Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο ή ην 
Τπνπξγείν Άκπλαο, αλάινγα κε ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο θάζε πεξηνρήο  
(ε) Απφζηαζε κεγαιχηεξε ηνπ 150% θαη ηνπ 100% ηνπ κέγηζηνπ χςνπο 
αλεκνγελλήηξηαο, απφ ελαέξηεο γξακκέο πςειήο ηάζεο (66 KV ή 
πεξηζζφηεξα) ή άιισλ ρακειφηεξσλ ηάζεσλ, αληίζηνηρα. Καη ζηηο δχν 
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πεξηπηψζεηο, είλαη δπλαηφ λα ρνξεγεζεί άδεηα θαη γηα κηθξφηεξε απφζηαζε, 
αθνχ εμαζθαιηζζεί ε έγθξηζε ηεο ΑΖΚ.  
(ζη) Απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 500 κ. απφ αξραηνινγηθφ ρψξν, ε νπνία ζα 
θαζνξίδεηαη απφ ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη ζρεηηθέο 
απφςεηο ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ θαη ηεο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο.  
(δ) Απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 200 κ. απφ ην φξην θξαηηθνχ δάζνπο κε ππθλή 
βιάζηεζε. ε θξαηηθφ δάζνο κε αξαηή ή ρακειή ζακλψδε βιάζηεζε είλαη 
δπλαηή ε ρσξνζέηεζε αηνιηθνχ πάξθνπ, λννπκέλνπ φηη δελ επεξεάδεηαη 
αληηππξηθή ισξίδα, αθνχ πξνεγνπκέλσο εμαζθαιηζζνχλ νη απφςεηο ηνπ 
Σκήκαηνο Γαζψλ.  
(ε) Απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 500 κ. απφ δηάδξνκν θαη πέξαζκα δηέιεπζεο 
απνδεκεηηθψλ πηελψλ θαη απφ ην φξην θαζνξηζκέλεο Εψλεο Δηδηθήο 
Πξνζηαζίαο άγξησλ πηελψλ θαη βηνηφπσλ. ε πεξίπησζε ρσξνζέηεζεο 
αηνιηθνχ πάξθνπ ή αλεκνγελλήηξηαο αηνιηθνχ πάξθνπ ζε απφζηαζε 500-1000 
κ. απφ ηηο πεξηνρέο απηέο, ζα εμαζθαιίδνληαη νη απφςεηο ηνπ Σακείνπ Θήξαο.  
(ζ) Απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 100 κ. απφ δηάδξνκν κεηάδνζεο 
ξαδηνθπκάησλ θαη ησλ 600 κ. απφ δηάδξνκν κεηάδνζεο λφκηκα πθηζηάκελσλ 
θεξαηψλ ηειεπηθνηλσληψλ. Κάζε ζρεηηθή αίηεζε ζα αμηνινγείηαη απφ ην Σκήκα 
Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη νη απνζηάζεηο απηέο είλαη δπλαηφ λα 
ηξνπνπνηνχληαη κε βάζε γλσκνδφηεζε, αλαθνξηθά κε ηελ πηζαλφηεηα 
επεξεαζκνχ εγθαηάζηαζεο ξαδηνεπηθνηλσλίαο.  
2. Γηα ηε ρσξνζέηεζε αηνιηθνχ πάξθνπ ζα ηζρχνπλ νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο:  
(α) Οπνηαδήπνηε αλεκνγελλήηξηα ζα απέρεη απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 50 κ. 
θαη ην θηίξην ειέγρνπ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ζα απέρεη απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 6 
κ. απφ ηα φξηα ηεο πξνο αλάπηπμε ηδηνθηεζίαο.  
(β) Σν επίπεδν ερεηηθήο ξχπαλζεο ζα βξίζθεηαη εληφο ησλ θαζνξηζκέλσλ 
νξίσλ. Δθηφο αλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά κε βάζε εμεηδηθεπκέλε λνκνζεζία, 
αλεκνγελλήηξηα αηνιηθνχ πάξθνπ πξέπεη λα ρσξνζεηείηαη θαηά ηξφπν ψζηε ε 
έληαζε ηνπ ζνξχβνπ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 
θαζνξηδφκελα ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, φπσο κεηξνχληαη ζηα φξηα ησλ 
αληίζηνηρσλ Εσλψλ: 
 

 
Πίλ.3.2 (Πεγή: ΤΠΔΚΑ)
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(γ) Σν ηξεκφπαηγκα ηεο ζθηάο αλεκνγελλήηξηαο ζε θαηνηθίεο θαη γξαθεία δελ 
ζα ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ ζα ηεζνχλ κεηά απφ ηελ αμηνιφγεζε ζρεηηθήο 
κειέηεο εθηίκεζεο επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ.  
 
 
3.6.4  Υυποθέηηζη μεμονυμένηρ ανεμογεννήηπιαρ  
 
1. Μεκνλσκέλε αλεκνγελλήηξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 30 KW θαη κέγηζηνπ 
χςνπο κέρξη 36 κ., ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιίζθεηαη γηα ηηο αλάγθεο λφκηκεο θαη 
παξαγσγηθήο γεσξγηθήο ή θηελνηξνθηθήο ή βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, είλαη 
δπλαηφ λα επηηξαπεί κφλν εθηφο θαζνξηζκέλνπ Οξίνπ Αλάπηπμεο, ζε 
ηδηνθηεζία πνπ δηαζέηεη ην θαηάιιειν, θαηά ηελ θξίζε ηεο Πνιενδνκηθήο 
Αξρήο, εκβαδφλ θαη ζρήκα, λννπκέλνπ φηη ε αλεκνγελλήηξηα απέρεη 
απφζηαζε κεγαιχηεξε ηνπ 150% ηνπ κέγηζηνπ χςνπο ηεο απφ ηα φξηα ηεο 
ηδηνθηεζίαο.  
 
2. Μεκνλσκέλε αλεκνγελλήηξηα δπλακηθφηεηαο κέρξη 10 KW, κε χςνο 
κηθξφηεξν ησλ 18 κ. ή ζπλδπαζκφο κεκνλσκέλεο αλεκνγελλήηξηαο κε άιιν 
ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 
πξψηηζηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιίζθεηαη 
γηα ηηο αλάγθεο αλάπηπμεο άιιεο απφ ηηο νξηδφκελεο ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν, είλαη δπλαηφ λα επηηξαπεί εθηφο Οξίνπ Αλάπηπμεο, ζε ηδηνθηεζία 
κε ην θαηάιιειν, θαηά ηελ θξίζε ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο, εκβαδφλ θαη 
ζρήκα, λννπκέλνπ φηη ε αλεκνγελλήηξηα απέρεη απφζηαζε ίζε ή κεγαιχηεξε 
ηνπ 150% ηνπ κέγηζηνπ χςνπο ηεο απφ ηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο.  
 
3. ε πεξίπησζε ζπλφινπ αλεκνγελλεηξηψλ κε ζπλνιηθή ηζρχ απφ 10MW 
κέρξη 300 MW ή 1-2 αλεκνγελλεηξηψλ κε ζπλνιηθή ηζρχ απφ 300 KW κέρξη 1 
MW ή ζπλφινπ αλεκνγελλεηξηψλ πνπ δελ πεξηγξάθνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 
πεξηπηψζεηο, ε Πνιενδνκηθή Αξρή ζα επηβάιιεη ηνπο αλαγθαίνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξίπησζεο, 
λννπκέλνπ φηη ηεξνχληαη νη πξφλνηεο ησλ παξαγξάθσλ 3.6.1 κέρξη 3.6.4.  
 
4. Αίηεζε γηα πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε ή επέθηαζε αλάπηπμεο πνπ 
πεξηγξάθεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ψζηε απηή λα κεηαβιεζεί ζε 
αηνιηθφ πάξθν, ζα εμεηάδεηαη κε βάζε ηηο πξφλνηεο πνπ αθνξνχλ ηα αηνιηθά 
πάξθα.  
 
 
3.6.5 Γενικέρ απσέρ για αιολικά πάπκα και μεμονυμένερ ανεμογεννήηπιερ  
 
Πξνο επίηεπμε ηεο βέιηηζηήο δπλαηήο έληαμεο ηεο αλάπηπμεο ζην θπζηθφ θαη 
δνκεκέλν πεξηβάιινλ, ε Πνιενδνκηθή Αξρή ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο 
αθφινπζεο γεληθέο αξρέο:  
(α) Ζ επηινγή ιηγφηεξσλ αλεκνγελλεηξηψλ κε κεγαιχηεξε ηζρχ θαηά κνλάδα, 
είλαη πξνηηκεηέα έλαληη ηεο επηινγήο πεξηζζφηεξσλ αλεκνγελλεηξηψλ κε 
κηθξφηεξε ηζρχ θαηά κνλάδα.  
(β) Ζ ρσξνζέηεζε αλεκνγελλεηξηψλ ζε αηνιηθφ πάξθν ζα είλαη θαιά 
κειεηεκέλε θαη νη απνζηάζεηο κεηαμχ αλεκνγελλεηξηψλ κπνξνχλ λα πνηθίινπλ 
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αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο (αηνιηθφ δπλακηθφ, 
ηνπνγξαθία, θ.ν.θ.).  
(γ) Γηαζθάιηζε αξκνλίαο θαη νπηηθήο ηζνξξνπίαο ζε φηη αθνξά ηελ νξγάλσζε 
ησλ αλεκνγελλεηξηψλ (πρ. ελζάξξπλζε νξγαληθήο δηάηαμεο ζηελ χπαηζξν θαη 
γεσκεηξηθήο ζε πεξηνρέο πνπ γεηηληάδνπλ κε νηθηζκνχο).  
(δ) Γχν αηνιηθά πάξθα πνπ δηαζέηνπλ ζπλνιηθά πεξηζζφηεξεο ησλ 15 
αλεκνγελλεηξηψλ δελ ζα επηηξέπνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 2 ρικ. 
κεηαμχ ηνπο. Γηα αηνιηθά πάξθα κε κηθξφηεξν αξηζκφ αλεκνγελλεηξηψλ ε 
Πνιενδνκηθή Αξρή είλαη δπλαηφ λα απνδερζεί απφζηαζε κέρξη θαη 1,5 ρικ. 
κεηαμχ ηνπο.  
(ε) Γηα ηε ρσξνζέηεζε αξηζκνχ κεκνλσκέλσλ αλεκνγελλεηξηψλ ζε 
δηαθνξεηηθέο ηδηνθηεζίεο, ζα απαηηνχληαη νη απνζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη 
ζηελ ππνπαξάγξαθν (β). ε πεξίπησζε πνπ θαζνξίδεηαη κεγαιχηεξε 
απφζηαζε κε βάζε άιιε πξφλνηα ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, ζα ηζρχεη ε 
κεγαιχηεξε απφζηαζε.  
(δ) Δπηπξφζζεηα πξνο ηα αλσηέξσ, ε Πνιενδνκηθή Αξρή ζα ζπλεθηηκά θαη ην 
αζξνηζηηθφ απνηέιεζκα απφ εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 
ζηελ πεξηνρή.  
 
 
3.6.6 Όποι ζε Πολεοδομική Άδεια  
 
ε πεξίπησζε ρνξήγεζεο πνιενδνκηθήο άδεηαο γηα αηνιηθφ πάξθν ή 
αλεκνγελλήηξηα ζα ηίζεληαη, κεηαμχ άιισλ, φξνη γηα ηα αθφινπζα:  
(i) Απάκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε δηαθίλεζε θαη βησζηκφηεηα ησλ πηελψλ.  
(ii) Δλζσκάησζε ηνπ αλαγθαίνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνλ 
πχξγν / ππιψλα ηεο θάζε αλεκνγελλήηξηαο  
(iii) Πξφλνηα γηα ηελ επηβαιιφκελε απφ εγθεθξηκέλνπο θψδηθεο αζθάιεηαο 
ζήκαλζε (θσηεηλή ή ρξσκαηηθή) ηεο θάζε αλεκνγελλήηξηαο πξνο δηαζθάιηζε 
ηεο αζθάιεηαο ησλ πηεηηθψλ κέζσλ θαη πξνζαξκνγή ζηα ρξψκαηα θαη ηε 
θπζηνγλσκία ηνπ πεξηβάιινληνο.  
(iv) Πεξηνξηζκφ ηεο πξνβνιήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο ή ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ 
απφ ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηνπ θνηλνχ, κέζσ ηεο θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο 
ηεο θάζε κνλάδαο.  
(v) Καηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
θαηά κήθνο πθηζηάκελσλ δξφκσλ.  
 
 
3.6.7 Άλλερ ζσεηικέρ ππόνοιερ  
 
1. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο λφκηκα πθηζηάκελνπ αηνιηθνχ 
πάξθνπ ζε πνζνζηφ κέρξη 15% ηεο εγθξηκέλεο ηζρχνο ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
ρσξνζέηεζεο επηκέξνπο αλεκνγελλεηξηψλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ ηδηνθηεζηψλ 
ηνπ πάξθνπ, δελ είλαη αλαγθαία ε εμαζθάιηζε πνιενδνκηθήο άδεηαο, 
λννπκέλνπ φηη δηαζθαιίδνληαη νη θαζνξηδφκελεο πην πάλσ απνζηάζεηο θαη 
πιεξνχληαη νη φξνη ηεο ρνξεγεζείζαο πνιενδνκηθήο άδεηαο.  
2. Ζ πνιενδνκηθή άδεηα γηα αηνιηθφ πάξθν έρεη πεξηνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα 
θαη ζπκπίπηεη κε ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ. Ζ άδεηα 
ζα αλαλεψλεηαη, ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο ή ρνξήγεζεο άδεηαο παξαγσγήο 
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απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο Κχπξνπ, λννπκέλνπ φηη ε αλαλέσζε 
αθνξά ρξνληθή πεξίνδν εληφο ηεο πηζηνπνηεκέλεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ 
βαζηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ πάξθνπ. Γηα πεξίνδν πέξαλ ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ 
εμνπιηζκνχ ε πνιενδνκηθή άδεηα είλαη δπλαηφ λα αλαλεσζεί αθνχ ιεθζεί 
ππφςε ε θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο ζηελ πεξηνρή εγγχο ηνπ αηνιηθνχ 
πάξθνπ.  
3. ε θάζε πνιενδνκηθή άδεηα ζα ηίζεηαη φξνο πνπ ζα πξνλνεί φηη, ζε 
πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ή ιεηηνπξγίαο αηνιηθνχ 
πάξθνπ ή αλεκνγελλήηξηαο, ν ηδηνθηήηεο ζα ππνρξενχηαη ζηελ απνμήισζε θαη 
απνκάθξπλζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πάξθνπ ή ηεο αλεκνγελλήηξηαο 
θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ κέζα ζε θαζνξηζκέλε ρξνληθή πξνζεζκία, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο.  
4. Γεδνκέλεο ηεο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο ηεο ηαρείαο νινθιήξσζεο ησλ 
δηαδηθαζηψλ άζθεζεο πνιενδνκηθνχ ειέγρνπ ζηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην Κνηλνηηθφ Κεθηεκέλν, ζα παξέρεηαη 
ρξνληθή πξνζεζκία 30 εξγάζηκσλ εκεξψλ γηα ηε δηαηχπσζε απφςεσλ πξνο 
ηελ Πνιενδνκηθή Αξρή απφ θάζε αξρή ή θνξέα ησλ νπνίσλ δεηνχληαη νη 
απφςεηο. ε πεξίπησζε κε αληαπφθξηζεο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ζα ζεσξείηαη 
φηη ε αληίζηνηρε αξρή ή θνξέαο δελ θέξεη έλζηαζε ζηε ρνξήγεζε ηεο 
πνιενδνκηθήο άδεηαο.  
5. Γηα ζθνπνχο επίζπεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο, ε Πνιενδνκηθή 
Αξρή ζα δέρεηαη απφςεηο άιισλ αξρψλ ή θνξέσλ ζε ζρέζε κε αηηνχκελε 
αλάπηπμε, ηηο νπνίεο εμαζθαιίδεη ν αηηεηήο.  
 
 
3.6.8 Γημοζιοποίηζη αίηηζηρ  
 
Πξηλ ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα ρνξήγεζε πνιενδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ 
θαηαζθεπή αηνιηθνχ πάξθνπ, αλεκνγελλήηξηαο ή άιιεο κνλάδαο παξαγσγήο 
ελέξγεηαο ΑΠΔ ζα δεκνζηεχεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν γλσζηνπνίεζε ζηελ 
νπνία ζα πεξηγξάθνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλάπηπμεο. Ζ 
γλσζηνπνίεζε ζα αλαξηάηαη ζηα γξαθεία ηεο Σνπηθήο Αξρήο, ζηελ πεξηνρή 
ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, θαη ζηα γξαθεία άιισλ γεηηληαδνπζψλ 
Σνπηθψλ Αξρψλ θαη ζα αλαξηάηαη θαηά ηξφπν εκθαλή, ζχκθσλα κε νδεγίεο 
ηεο Πνιενδνκηθήο Αξρήο, ζην ρψξν ηεο αλάπηπμεο. Οπνηεζδήπνηε 
παξαζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ αίηεζε ππνβάιινληαη ζηελ Πνιενδνκηθή Αξρή 
ζε πεξίνδν 21 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζηνπνίεζεο ηεο 
αίηεζεο.  
 
 
3.6.9 Ανεμόμεηπα  
 
Αηηήζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε αλεκνκέηξσλ ζα αληηκεησπίδνληαη ζεηηθά, 
λννπκέλνπ φηη δελ αθνξνχλ πεξηνρή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 
3.6.3  θαη πιεξνχλ ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ 3.6.2.  
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Hellastat (Διιεληθή Δηαηξεία ηαηηζηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ) 

3.6.10 Ικανοποιηηική Πποζπέλαζη  
 
Γηα αλαπηχμεηο αηνιηθνχ πάξθνπ ή αλεκνγελλήηξηαο ζα ηζρχνπλ νη πξφλνηεο 
ηεο ζρεηηθήο ηζρχνπζαο Δληνιήο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ζα είλαη 
εθηθηή ε πξνζπέιαζε κέζσ δεκφζηνπ δξφκνπ, δηθαηψκαηνο δηφδνπ ρσξίο 
πεξηνξηζκφ κήθνπο, αγξνηηθφ δξφκν, δξφκνπ ζε πεξηνρή αλαδαζκνχ, 
κνλνπαηηνχ θαη δαζηθνχ δξφκνπ (αθνχ εμαζθαιηζζεί ζρεηηθή άδεηα απφ ην 
Σκήκα Γαζψλ). Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα απνδίδεηαη ζηε απνθπγή νπζησδψλ 
επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηε δηάλνημε ηεο αλαγθαίαο πξνζπέιαζεο, 
ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε επηθιηλψλ εδαθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα επηιέγεηαη 
ε ιηγφηεξν επηβαξπληηθή γηα ην πεξηβάιινλ δηαδξνκή πξνζπέιαζεο θαη ζα 
ηίζεληαη εηδηθνί φξνη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ. Αλάινγα κε ην κέγεζνο 
ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ έληαζε ηεο αλάπηπμεο, ε Πνιενδνκηθή Αξρή είλαη 
δπλαηφ λα απαηηήζεη πιάηνο πξνζπέιαζεο κεγαιχηεξν ησλ 4,5 κ. πνπ ζα 
απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ αλαθεξφκελε Δληνιή. 
 
 
3.7 Νόμορ 3851/2010: Δπιηάσςνζη ηηρ ανάπηςξηρ ηυν Ανανεώζιμυν 
Πηγών Δνέπγειαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ2 

 
       χκθσλα κε ηνπο ησξηλνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, ε Διιάδα ππνιείπεηαη 
αξθεηά απφ ηελ επίηεπμε ηνπ δεζκεπηηθνχ ζηφρνπ ηεο ζπκκεηνρήο 20% γηα ην 
2020. Όκσο ν Νφκνο πνπ ςεθίζηεθε πξφζθαηα εθηηκάηαη φηη ζηαδηαθά ζα 
ιχζεη ην πξφβιεκα ηεο πνιχπινθεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ 
ηαιαηπσξεί ηνλ θιάδν.  
       χκθσλα κε θνξείο ηνπ θιάδνπ, ην θπξηφηεξν πξφβιεκα πνπ έρεη 
ζηεξήζεη ηελ αγνξά ησλ ΑΠΔ απφ κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο 
απνηειεί ε ρξνλνβφξα δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο (θηάλεη έσο θαη 5 ρξφληα) 
ιφγσ ηεο παξεκβνιήο πνιιψλ θνξέσλ. Δπίζεο, ε πινπνίεζε ησλ 
επελδχζεσλ θαζπζηεξεί ιφγσ θαη ησλ αλεπαξθψλ ππνδνκψλ πνιιψλ 
πεξηνρψλ ζε δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Αθφκα, επηζεκαίλνπκε 
ηελ αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη 
ηελ αζάθεηα αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο γεο. Σα πξνεγνχκελα ρξφληα ε έιιεηςε 
ρσξνηαμίαο νδήγεζε ζε πξνζθπγέο ζην ηΔ απφ ηνπηθνχο θνξείο θαη 
επηρεηξήζεηο, κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ή αδπλακία πινπνίεζεο 
έξγσλ πνπ είραλ ήδε εγθξηζεί. 
        Ο Ν. 3851/2010 εθηηκάηαη φηη ζα επηηαρχλεη θαη ζα απινπνηήζεη ηελ 
αδεηνδφηεζε κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο δηελέξγεηαο παξάιιεισλ δηαδηθαζηψλ. 
χκθσλα κε ην ΤΠΔΚΑ, ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ζα κεησζεί ζε ιηγφηεξν απφ 8-
10 κήλεο. 
        ε αξθεηέο θαηεγνξίεο ΑΠΔ νη ηηκέο πψιεζεο απμήζεθαλ, ελψ 
πηνζεηήζεθαλ αιιαγέο ζηε ρσξνζέηεζε, φπσο ε δπλαηφηεηα ησλ αγξνηψλ λα 
ηνπνζεηήζνπλ Φ/Β κηθξήο ηζρχνο ζηηο εθηάζεηο ηνπο. Παξάιιεια, απμήζεθαλ 
ηα φξηα ηζρχνο θάησ απφ ηα νπνία δελ απαηηείηαη άδεηα παξαγσγήο. 
Πάλησο, νη πξψηεο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ λένπ Νφκνπ ζα πξνθχςνπλ ζε 
κεζνπξφζεζκν επίπεδν, αθνχ ε αγνξά ρξεηάδεηαη λα δηέιζεη απφ έλα αξρηθφ 
ζηάδην πξνζαξκνγήο. 
        Αθφκα, ε δηαξθήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζα νδεγήζεη ζε πεξαηηέξσ 
κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Ο ηνκέαο εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο ελέξγεηαο 
ελέρεη κεγαιχηεξεο πξννπηηθέο, θαζψο ε ηερλνινγία δελ έρεη θζάζεη αθφκα 
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ζηνλ ίδην βαζκφ σξηκφηεηαο ησλ ππφινηπσλ ΑΠΔ (π.ρ. αλεκνγελλήηξηεο). 
Μνριφ πεξαηηέξσ αλάπηπμεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ νη πφξνη ηνπ ΔΠΑ 
θαη άιισλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ, ηα νπνία κέρξη ην 2013 
ζα δηνρεηεχζνπλ ζπλνιηθά ζηελ αγνξά €5,5 δηζ. 
 
 
3.8 Η διαδικαζία αδειοδόηηζηρ επενδύζευν αιολικών πάπκυν 
ζύμθυνα με ηο νέο ζσέδιο νόμος για ηην «Δπιηάσςνζη ηηρ Ανάπηςξηρ 
ηυν ΑΠΔ για ηην ανηιμεηώπιζη ηηρ κλιμαηικήρ αλλαγήρ»3 
 
3.8.1. Διζαγυγή 
 
     Σν πξφζθαηα ςεθηζζέλ απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο (25.05.2010) 
ζρέδην λφκνπ «Δπηηάρπλζε ηεο Αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο» ζέηεη σο πεξηβαιινληηθή θαη ελεξγεηαθή πξνηεξαηφηεηα 
χςηζηεο ζεκαζίαο ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο 
παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. Καζνξίδεη εζληθφ δεζκεπηηθφ ζηφρν 20% γηα 
ηε ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ θάιπςε ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ην 
2020. Καζνξίδεη αληίζηνηρν εζληθφ ζηφρν 40%, θαη’ ειάρηζηνλ, γηα ηε 
ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ θάιπςε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 
2020.Σέινο, θαζνξίδεη εζληθφ ζηφρν 20% γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ΑΠΔ ζηελ 
θάιπςε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε θαη 10% 
αληίζηνηρα γηα ηηο κεηαθνξέο. 
      Ωο πξνο ην αδεηνδνηηθφ θαζεζηψο ησλ έξγσλ ΑΠΔ, ην λνκνζρέδην 
ζηνρεχεη πξσηίζησο ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο έηζη 
ψζηε λα κεησζεί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο αδεηνδφηεζεο, λα ηεξνχληαη νη απζηεξά 
ηηζέκελεο απφ ην λφκν πξνζεζκίεο γλσκνδφηεζεο θαη αδεηνδφηεζεο, λα 
δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα, ε ηζφηηκε κεηαρείξηζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 
ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα ππάξρεη, φπνπ είλαη δπλαηφ, παξάιιειε 
ξνή ησλ επί κέξνπο ζηαδίσλ ηεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία κέρξη 
ζήκεξα εθηεινχληαη δηαδνρηθά. 
 
 
3.8.2  Η διαδικαζία αδειοδόηηζηρ αιολικών πάπκυν 
 
Άδεηα παξαγσγήο: 
 
Α)   χκθσλα κε ην λνκνζρέδην απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο άδεηαο 
παξαγσγήο αηνιηθνχ πάξθνπ, ε νπνία επαλαθηά ηνλ πξν ηνπ Ν. 3468/06 
ραξαθηήξα ηεο, σο κηα πξψηε εθηειεζηή άδεηα ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ. Ζ 
άδεηα παξαγσγήο αθνξά πιένλ ηελ ηερληθννηθνλνκηθή επάξθεηα ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη απνζπλδέεηαη απφ ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο 
αδεηνδφηεζεο, ε νπνία αθνινπζεί ζε επφκελν ζηάδην. 
Ζ άδεηα παξαγσγήο εθδίδεηαη απφ ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ), θαη 
φρη απφ ηνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο, φπσο γηλφηαλ κέρξη ηψξα, κε απνηέιεζκα 
ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο ζρεηηθήο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο ζε κφλν δχν 
κήλεο. 
Β)  Μεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο απφ ηε Ρ.Α.Δ. ν ελδηαθεξφκελνο, 
πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα εγθαηάζηαζεο, δεηά ηαπηφρξνλα ηελ 
έθδνζε:
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- Πξνζθνξά χλδεζεο απφ ηνλ αξκφδην Γηαρεηξηζηή 
- Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) 
- Άδεηα επέκβαζεο ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε, θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
58 ηνπ λ. 998/1979 (ΦΔΚ 289 Ά), εθφζνλ απαηηείηαη, ή γεληθά ησλ αλαγθαίσλ 
αδεηψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο 
ηνπ έξγνπ. 
 
Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ: 
 
Α) ε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, 
ζπγρσλεχνληαη, ζε κία εληαία δηαδηθαζία, νη δηαδηθαζίεο Πξνθαηαξθηηθήο 
Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΠΠΔΑ) θαη Έγθξηζεο 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ). Έηζη, ΠΠΔΑ δελ απαηηείηαη πιένλ γηα 
ζηαζκνχο παξαγσγήο αηνιηθήο ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζπλνδψλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε ζην χζηεκα ή 
ην Γίθηπν, ησλ έξγσλ εζσηεξηθήο νδνπνηίαο θαη νδνπνηίαο πξφζβαζεο. 
Β) Ζ ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο ππνβνιήο 
αηηήκαηνο γηα ηε ρνξήγεζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ). Γηα ηελ 
έθδνζε ΔΠΟ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ν θάθεινο θαη Μειέηε 
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) ζηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 
αδεηνδφηεζε αξρή. 
Γ) Ζ αξκφδηα, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αξρή 
εμεηάδεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα πξφιεςεο 
θαη απνθαηάζηαζεο, κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 
δεκνζηνπνίεζεο θαη απνθαίλεηαη γηα ηε ρνξήγεζε ή κε απφθαζεο ΔΠΟ εληφο 
ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ην ρξφλν πνπ ν θάθεινο ζεσξήζεθε πιήξεο. 
Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ζηνπο  νπνίνπο δηαβηβάδεηαη ν θάθεινο απφ 
ηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αξρή ππνρξενχληαη λα 
γλσκνδνηνχλ κφλν γηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ 
φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ρσξνζέηεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Δηδηθφ 
Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, φπσο ηζρχεη θαηά πεξίπησζε. Αλ δελ 
απαληήζνπλ εληφο ησλ πξνζεζκηψλ απηψλ, ε απφθαζε ΔΠΟ ρνξεγείηαη 
ρσξίο ηηο γλσκνδνηήζεηο ηνπο. Ζ απφθαζε Δ.Π.Ο. γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ ή ΤΘΖΑ ηζρχεη γηα 
δέθα (10) έηε θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, κε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη 
ππνρξεσηηθά 6 κήλεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο 
κέρξη ίζν ρξφλν θάζε θνξά. Μέρξη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλαλέσ- 
ζεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη πξνεγνχ- 
κελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη. 
 
Πξνζθνξά χλδεζεο απφ ηνλ αξκφδην δηαρεηξηζηή: 
 
    Μεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο, ν ελδηαθεξφκελνο αηηείηαη 
ηαπηφρξνλα θαη ηελ έθδνζε Πξνζθνξάο χλδεζεο απφ ηνλ Αξκφδην 
Γηαρεηξηζηή. Ο αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο ρνξεγεί εληφο ηεζζάξσλ (4) κελψλ ηελ 
αηηεζείζα Πξνζθνξά χλδεζεο, ε νπνία νξηζηηθνπνηείηαη θαη θαζίζηαηαη 
δεζκεπηηθή α) κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ΔΠΟ γηα ην ζηαζκφ ΑΠΔ ή,  β) αλ 
δελ απαηηείηαη απφθαζε ΔΠΟ, κε ηε βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                          Αιολικά Πάπκα Πλήζίον Οικιζμών 
   

64 
3
Σεχρνο Μαΐνπ-Ηνπλίνπ 2010 ηνπ δίγισζζνπ πεξηνδηθφπ  "analysen"  ηνπ  Διιελνγεξκαληθνχ 
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πεξηβαιινληηθή αξρή ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο φηη ν ζηαζκφο ΑΠΔ 
απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απηή. 
    Ζ Πξνζθνξά χλδεζεο ηζρχεη γηα ηέζζεξα (4) έηε απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζή 
ηεο θαη δεζκεχεη ηφζν ηνλ Γηαρεηξηζηή φζν θαη ηνλ δηθαηνχρν. 
Δθφζνλ θαηαζηεί δεζκεπηηθή ε Πξνζθνξά χλδεζεο, ν δηθαηνχρνο ελεξγεί: 
α) γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
άξζξν, 
β) γηα ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο χλδεζεο θαη ηεο χκβαζεο Πψιεζεο 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9,10 θαη 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ, φπσο ηζρχεη θαη ηνπο 
Κψδηθεο Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ Γηθηχνπ. Οη πκβάζεηο απηέο 
ππνγξάθνληαη θαη ηζρχνπλ απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο, 
εθφζνλ απαηηείηαη, 
γ) γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ, πξσηνθφιισλ ή άιισλ εγθξίζεσλ πνπ ηπρφλ 
απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ, νη νπνίεο εθδίδνληαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε 
πξνεγνχκελε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο, 
δ) γηα ηελ έθδνζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο ΔΠΟ σο πξνο ηα έξγα 
ζχλδεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη. 
 
 Άδεηα εγθαηάζηαζεο: 
 
Α) Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 
Πεξηθέξεηαο, εληφο ησλ νξίσλ ηεο νπνίαο εγθαζίζηαηαη ν ζηαζκφο, γηα φια ηα 
έξγα γηα ηα νπνία αξκφδηνο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε είλαη ν 
Ννκάξρεο ή ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ λ. 1650/1986 (ΦΔΚ 160 Ά), φπσο ηζρχεη, θαη ηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ 
εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ. 
Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο εθδίδεηαη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ 
εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
Β) Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 
ΑΠΔ , γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ νπνίσλ αξκφδηνο είλαη ν 
Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη νη θαηά 
πεξίπησζε ζπλαξκφδηνη Τπνπξγνί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1650/1986 
(ΦΔΚ 160 ‘Α) θαη ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαη’ 
εμνπζηνδφηεζή ηνπ, εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη κέζα ζε πξνζεζκία 
δεθαπέληε (15) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ε νπνία νινθιεξψλεηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 
 
Άδεηα ιεηηνπξγίαο: 
 
Ζ Άδεηα Λεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην 
γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ θαη έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο ηήξεζεο ησλ 
ηερληθψλ φξσλ εγθαηάζηαζεο ζηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ θαη ηεο 
δηαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
εμνπιηζκνχ ηνπ. 
Ζ Άδεηα Λεηηνπξγίαο ρνξεγείηαη εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ.
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ρ.3.1 :Ζ δαηδαιψδεο αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία εγθαηαζηάζεσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 
 
3.8.3  Άλλερ βαζικέρ πςθμίζειρ ηος νομοζσεδίος 
 
Α) Πέξα απφ ηηο αιιαγέο γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ, ην λνκνζρέδην 
πξνζδηνξίδεη ηηο εγγπεκέλεο ηηκέο γηα ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο. Ζ ηηκνιφγεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ 
ζηαζκνχο Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. γίλεηαη πεξηζζφηεξν νξζνινγηθή έηζη ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ησλ επελδχζεσλ. 
Δπηπιένλ πξνβιέπεηαη φηη ε παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ζηαζκνχο παξαγσγήο 
αηνιηθήο ελέξγεηαο, εθφζνλ νη επελδχζεηο πινπνηνχληαη ρσξίο ηε ρξήζε 
δεκφζηαο επηρνξήγεζεο, ηηκνινγείηαη κε βάζεη ηηο ηηκέο πνπ πξνζδηνξίδεη ην 
λνκνζρέδην, πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηφ 20% ή 15% .
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Δπηκειεηεξίνπ 

Ωο επηρνξήγεζε ην λνκνζρέδην νξίδεη ηε δσξεάλ παξνρή κέζσ 
νπνηνπδήπνηε εζληθνχ επξσπατθνχ ή δηεζλνχο πξνγξάκκαηνο, ή 
αλαπηπμηαθνχ λφκνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ γηα ηελ θάιπςε ηηκήκαηνο ηεο 
δαπάλεο ηεο επέλδπζεο. 
Β) Σν λνκνζρέδην πξνβιέπεη ηελ απφδνζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ εηδηθνχ 
ηέινπο παξαγσγνχ ΑΠΔ ππέξ ησλ ΟΣΑ απεπζείαο ζηνπο νηθηαθνχο 
θαηαλαισηέο ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ηνπ ΟΣΑ, ζην νπνίν 
εγθαζίζηαηαη ην έξγν ΑΠΔ, κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 
(δει. πίζησζε ζηε ΓΔΖ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ ησλ εζφδσλ απφ ην 
εηδηθφ ηέινο θαη, ζηε ζπλέρεηα, πίζησζε απφ ηε ΓΔΖ ησλ εζφδσλ απηψλ 
ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ νηθηαθψλ θαηαλαισηψλ ηεο πεξηνρήο). Σν ππφινηπν 
πνζνζηφ ησλ εζφδσλ απφ ην εηδηθφ ηέινο απνδίδεηαη ζηνλ αληίζηνηρν ΟΣΑ, 
γηα ηελ εθ ηνπ λφκνπ θαζνξηδφκελε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο. 
Γ) Σν λνκνζρέδην πξνβιέπεη ηελ ηξνπνπνίεζε, βειηίσζε θαη ζπκπιήξσζε 
ηνπ Δηδηθνχ Υσξνηαμηθνχ Πιαηζίνπ ησλ ΑΠΔ (ΚΤΑ 49828/2008), θαζψο θαη 
ηνπ ζπλαθνχο κε απηφ λνκηθνχ πιαηζίνπ. ηφρνο είλαη ε απνζαθήληζε ησλ 
ξπζκίζεψλ ηνπ ψζηε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθή ε εθαξκνγή ηνπ, 
ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ δηεπθφιπλζε κεγάινπ αξηζκνχ έξγσλ ΑΠΔ πνπ 
βξίζθνληαη ζε εμέιημε. 
Γ) Γηα ηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα πξνβιέπεηαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 
ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ θαη ε 
πξνθήξπμε δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εθκεηάιιεπζή 
ηνπο. 
 

3.9   Πποηάζειρ για ηην οπθή συποθέηηζη ηυν Αιολικών Πάπκυν3 

Α. Οη εγθαηαζηάζεηο ησλ λέσλ εηζαγφκελσλ κεραλεκάησλ παξαγσγήο 
ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο – αλεκνγελλήηξηεο θαη θσηνβνιηατθά – 
είλαη ζχγρξνλεο βηνκεραλίεο θαη πξέπεη λα ρσξνζεηεζνχλ ζε θαηάιιειεο 
βηνκεραληθέο δψλεο κε αληίζηνηρεο ππνδνκέο νδνπνηταο, απνζήθεπζεο θαη 
κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Β. Οη λέεο απηέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο κε δεδνκέλν ηνλ ηεξάζηην φγθν 
ησλ κεραλεκάησλ – αλεκνγελλήηξηεο χςνπο 130 κέηξσλ - πξέπεη λα 
ρσξνζεηεζνχλ κε ζεβαζκφ ζην αλάγιπθν θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ ηνπ 
Διιεληθνχ Υψξνπ ζε πεξηνρέο : 

 πνπ δελ θαηαζηξέθνπλ κε ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο θαη ππιψλεο 
κεηαθνξάο ξεχκαηνο ηηο ηειεπηαίεο παξζέλεο πεξηνρέο θαη θαηαθχγηα 
άγξησλ δψσλ θαη πνπιηψλ ηεο ειιεληθήο θχζεο 

 πνπ δελ πξνζβάινπλ αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ηνπο παξαδνζηαθνχο 
νηθηζκνχο θαη ηα ηζηνξηθά κλεκεία επηθέξνληαο δεκηά ζηελ αλάπηπμε 
ηνπ ηνπξηζκνχ ηεο ρψξαο. 

 πνπ δελ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα πγείαο - ερνξχπαλζε ή 
αθηηλνβνιία- ζηνπο θαηνίθνπο νηθηζκψλ πνπ γεηηνλεχνπλ κε αηνιηθέο ή 
θσηνβνιηαηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Γ. Οη επηινγέο ησλ ρψξσλ απηψλ πηζηεχνπκε φηη πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ 
δηνίθεζε δεκηνπξγψληαο νπζηαζηηθά εζληθά πάξθα ππνδνρήο εγθαηαζηάζεσλ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                          Αιολικά Πάπκα Πλήζίον Οικιζμών 
   

67 
3
Σεχρνο Μαΐνπ-Ηνπλίνπ 2010 ηνπ δίγισζζνπ πεξηνδηθφπ  "analysen"  ηνπ  Διιελνγεξκαληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο κε ηηο θαηάιιειεο ηερληθέο ππνδνκέο θαη φρη 
πεξηζηαζηαθά κε εγθξίζεηο επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ηδησηψλ επελδπηψλ. Ζ 
πξφηαζε απηή δεκηνπξγίαο πάξθσλ ππνδνρήο επελδχζεσλ θαη φρη ε 
αλεμέιεγθηή δηαζπνξά ησλ λέσλ απηψλ βηνκεραληψλ ζεσξνχκε φηη είλαη 
πεξηβαιινληηθά επηβεβιεκέλε 

Γ. Με δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ 
αλεκνλνγελλεηξηψλ ε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγηθήο δσήο ηνπο είλαη 20 έσο 30 
ρξφληα θαη ιφγσ ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ ζηελ ηερλνινγία πνπ πηζαλφηαηα ηα 
επφκελα ρξφληα ζα έρνπλ αιιάμεη ηα ηερλνηθνλνκηθά δεδνκέλα παξαγσγήο 
ελέξγεηαο ζεσξνχκε φηη ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ επελδπηψλ ζα 
πξέπεη λα είλαη ηα έξγα απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ κεηά ηελ απνκάθξπλζε- 
απφζπξζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ. 

Δ . Δπεηδή ζηηο λέεο απηέο βηνκεραλίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο παξέρεηαη 
δεκφζηα γε θαη επηδνηήζεηο πνπ θαιχπηνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο επέλδπζεο 
ζεσξνχκε φηη πξνηεξαηφηεηα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο απηέο δξαζηεξηφηεηεο ζα 
πξέπεη λα έρνπλ νη Οξγαληζκνί ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
Μεηά ηηο παξαπάλσ επηζεκάλζεηο πξνηείλνπκε λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη 
παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο ζην ππφ δηαβνχιεπζε ζρέδην λφκνπ γηα ηηο Α.Π.Δ : 

1. Να εμαηξεζνχλ απφ ηηο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ ηα θεξπγκέλα 
ηνπία ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη ζεζκνζεηεκέλεο πεξηνρέο natura. 

2. Να θαζνξηζζνχλ ειάρηζηεο απνζηάζεηο εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ απφ 
θεξπγκέλνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο θαη ηζηνξηθά κλεκεία. (πρ 
3.000κ) 

3. Να θαζνξηζζεί σο πξνππφζεζε ζπκκεηνρήο ζηα πξνγξάκκαηα 
επηδνηήζεσλ ε δέζκεπζε γηα απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ κεηά ην πέξαο 
ιεηηνπξγείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

4. Να ππάξμεη κειέηε φηη ν ζφξπβνο απφ αλεκνγελλήηξηεο δελ ζα 
επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πεξηνρψλ 
θαηνηθίαο. 

5. Ζ ηνπνζέηεζε ΑΠΔ ζηα λεζηά πνπ απνηεινχλ αλεμάξηεηεο ηδηαίηεξεο 
νληφηεηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ ηνπηθψλ 
αξρψλ θαη θνηλσληψλ. 

6. Ζ ελεξγεηαθή απηνλνκία ησλ νηθνδνκψλ, θαη φρη ε εκπνξία ελέξγεηαο κε 
πςειφ θφζηνο κεηαθνξάο ,ζεσξνχκε φηη είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα 
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο . Γηα ηελ 
ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε παιαηά θαη λέα θηίξηα ή νκάδεο 
θηηξίσλ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κειέηεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 
ελζσκάησζε ησλ κεραλεκάησλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ θαη ηνπ 
ρψξνπ . 

7. Σέινο πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα απαιεηθζεί απφ ην λνκνζρέδην ε 
επίθιεζε αλσηάηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 
παξάθακςεο πεξηβαιινληηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 
ειέγρσλ. Ζ πξφηαζε απηή, πνπ ζπκίδεη άιιεο επνρέο ,είλαη 
αληηζπληαγκαηηθή γηαηί θακία εγθαηάζηαζε κεραλψλ παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φζν θαη λα ζεσξνχκε φηη είλαη θαηλνηφκα θαη 
σθέιηκε δελ κπνξεί λα κπαίλεη πάλσ απφ ηηο αμίεο θαη ηνπο λφκνπο 
κηαο θνηλσλίαο. Γελ πξέπεη κε πξνρεηξφηεηα θαη βηαζχλε λα 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                          Αιολικά Πάπκα Πλήζίον Οικιζμών 
   

68 
4
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

εθαξκφζνπκε λέεο ηερλνινγίεο πνπ νη εθαξκνγέο ηνπο αιιάδνπλ κε 
ηληεξλεηηθή ηαρχηεηα ρσξίο λα έρνπκε πάξεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ Διιεληθνχ ηνπίνπ. 

 

3.10 Γιαδικαζία Πποκαηαπκηικήρ Υυποθέηηζηρ Θαλάζζιυν Αιολικών 
Πάπκυν4 
 
3.10.1 Διζαγυγή 
 
    Ο λφµνο 3851/2010 γηα ηηο Α.Π.Δ. πξνβιέπεη µηα λέα, θεληξηθή, δηαδηθαζία 
αδεηνδφηεζεο γηα ηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα. 
    Σν πξψην βήµα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε εθπφλεζε ηξαηεγηθψλ 
Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε 
δηαδηθαζία ζηξαηεγηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίµεζεο. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία 
απηή ζα θαζνξηζηεί ε αθξηβήο ζέζε ησλ ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, ε 
ζαιάζζηα έθηαζε πνπ θαηαιαµβάλνπλ θαη ε µέγηζηε εγθαηεζηεµέλε ηζρχο 
ηνπο. 
    Πξηλ μεθηλήζνπλ νη ΜΠΔ απαηηείηαη ε πξνθαηαξθηηθή ρσξνζέηεζε ησλ 
πεξηνρψλ ελδηαθέξνληνο επί ησλ νπνίσλ ζα γίλνπλ ζηε ζπλέρεηα νη 
αλαιπηηθέο µειέηεο. Ζ εξγαζία απηή νινθιεξψζεθε πξφζθαηα θαη ηα 
απνηειέζµαηά ηεο παξνπζηάζηεθαλ ζε ζρεηηθή εθδήισζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηµαηηθήο Αιιαγήο ζηηο 6 Ηνπιίνπ 2010. 
     Οη πεξηνρέο πνπ έρνπλ επηιεγεί αθνξνχλ ζηελ 1ε θάζε ηνπ πξνγξάµµαηνο 
ησλ ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζηε ρψξα µαο, µε ρξνληθφ νξίδνληα 

αλάπηπμεο ηελ πεξίνδν 2012-2017. Γηα λα εμαζθαιίζνπµε ηελ ηαρχηεηα ηεο 
αλάπηπμεο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ νηθνλνµηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
επηιέγνπµε γηα ηελ πξψηε απηή θάζε µεραλέο πνπ παθηψλνληαη ζηνλ 
ζαιάζζην ππζµέλα απνθιείνληαο ηηο πισηέο αλεµνγελλήηξηεο θαη, έηζη, ηα 
µεγάια ζαιάζζηα βάζε. 
     Πισηέο ιχζεηο ζα εμεηαζηνχλ ζε πηζαλή δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάµµαηνο 
(π.ρ. νξίδνληαο 2017-2025) εθφζνλ πξνθχςεη ζρεηηθή αλάγθε ζην πιαίζην ηεο 
ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο. 
ην παξφλ θείµελν παξαζέηνπµε θαη αλαιχνπµε ηηο ππνζέζεηο θαη ηα θξηηήξηα 
ηα νπνία εθαξµφζαµε πξνθεηµέλνπ λα νδεγεζνχµε ζηα απνηειέζµαηα ηεο 
πξνθαηαξθηηθήο ρσξνζέηεζεο. 
 
 
3.10.2 Κπιηήπια επιλογήρ 
 
     Σα θξηηήξηα πνπ εθαξµφζαµε ζηε δηαδηθαζία πξνθαηαξθηηθήο 
ρσξνζέηεζεο ησλ ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ απνβιέπνπλ: 
 

 ηνλ απνθιεηζµφ πξνθαλψλ πεξηνρψλ φπνπ ε αλάπηπμε ζαιάζζησλ 
πάξθσλ είλαη αζχµβαηε µε άιιεο ρξήζεηο παξαµέλνληαο, θπζηθά, εληφο 
ησλ 6 λαπηηθψλ µηιίσλ  
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 ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηερληθήο δπλαηφηεηαο εγθαηάζηαζεο 
αλεµνγελλεηξηψλ ζηηο ζπγθεθξηµέλεο ζέζεηο (θαηά θχξην ιφγν ην ζαιάζζην 
βάζνο)  

 

 ηελ, θαη’ αξρήλ, απνθπγή ζέζεσλ µε ζεµαληηθέο επηπηψζεηο ζην 
πεξηβάιινλ (µε βάζε ηα δηαζέζηµα ζε πξψην ρξφλν ζηνηρεία)  

 

 ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο φριεζεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο  
 
     Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη, εηδηθά γηα ην ηξίην θξηηήξην, ε ηξέρνπζα πξνζέγγηζε 
µαο είλαη εμαηξεηηθά απινπζηεπηηθή αθνχ ε εηο βάζνο εμέηαζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζα γίλεη ζηε θάζε ηεο ηξαηεγηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθηίµεζεο. Γηα ην 4ν θξηηήξην, ην νπνίν ζρεηίδεηαη άµεζα µε 
ηελ απνδνρή ησλ έξγσλ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, πξνρσξήζαµε ζε 
µεγαιχηεξε αλάιπζε πηζηεχνληαο φηη γηα ην ζέµα απηφ ζα πξέπεη λα 
εμαζθαιίζνπµε ηελ επξχηεξε δπλαηή ζπλαίλεζε ζην ζπληνµφηεξν δπλαηφ 
ρξφλν. 
 
 
3.10.3 Θαλάζζια βάθη 
 
      Σν βαζηθφηεξν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή θαηάιιεισλ ηνπνζεζηψλ γηα ηελ 
αλάπηπμε ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ είλαη ε χπαξμε αξθεηά µεγάισλ 
πεξηνρψλ µε βάζε πνπ επηηξέπνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ρσξίο ππέξνγθν θφζηνο. 
Οη πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάζηεθαλ, αλάινγα µε ην βάζνο εγθαηάζηαζεο, ήηαλ: 
 

 Δγθαηάζηαζε µφλν ζε µηθξά βάζε (< 30m). Δίλαη ή ιχζε γηα ηελ νπνία 
ππάξρεη ε µεγαιχηεξε ηερληθή εµπεηξία, θαζψο ζε ηέηνηα βάζε ιεηηνπξγνχλ 
ηα πεξηζζφηεξα πθηζηάµελα αηνιηθά πάξθα. 

 

 Δγθαηάζηαζε ζε µέζα βάζε (< 50m). Παξνπζηάδεη µεγαιχηεξεο ηερληθέο 
δπζθνιίεο αιιά ζεσξείηαη ζρεηηθά βαηή ηερλνινγία πνπ ζίγνπξα ζα µπνξεί 
λα εθαξµνζηεί ζηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ελδηαθέξνληφο µαο ρσξίο ηδηαίηεξα 
ηερληθά πξνβιήµαηα  

 

 Δγθαηάζηαζε ζε µεγάια βάζε (> 50m). Ζ αληίζηνηρε ηερλνινγία είλαη 
αθφµα ζε επίπεδν αλάπηπμεο θαη επίδεημεο.  

  
      Ζ ιχζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε βάζε µεγαιχηεξα ησλ 50 µέηξσλ δελ 
πξνθξίζεθε ζηελ παξνχζα θάζε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ήδε εμεγήζαµε.  
      Ζ πεξίπησζε πεξηνξηζµνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε µηθξά µφλν βάζε (20-
30 µέηξα) εμεηάζηεθε αιιά δηαπηζηψζεθε φηη πεξηφξηδε ζεµαληηθά ηηο πεξηνρέο 
ζηηο νπνίεο ήηαλ δπλαηή ε ρσξνζέηεζε. Γεδνµέλεο ηεο µνξθνινγίαο ηνπ 
ειιεληθνχ εδάθνπο θαη, θαη’ επέθηαζε, ηνπ ζαιάζζηνπ ππζµέλα ζηηο 
πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ππάξρεη γξήγνξε αχμεζε ηνπ βάζνπο θαη ε επηθάλεηα 
ησλ αμηνπνηήζηµσλ πεξηνρψλ είλαη µηθξή. ε ζρέζε µε ην δίιεµµα πνπ ζέηεη 
ην θξηηήξην νπηηθήο φριεζεο επηηξέπνληαο είηε µηθξφηεξεο εγθαηαζηάζεηο 
πιεζηέζηεξα ζηελ αθηνγξαµµή ή µεγαιχηεξεο ζε µεγαιχηεξε απφζηαζε, 
πξνθξίλαµε ηε δεχηεξε εθδνρή θαζψο εμαζθαιίδεη νηθνλνµία θιίµαθαο (θαη, 
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πηζαλά, θαιχηεξν αηνιηθφ δπλαµηθφ). Έηζη, επηιέμαµε σο µέγηζην βάζνο γηα ηε 
ρσξνζέηεζε µαο ηα 50m.  
 
 
3.10.4 Πεπιβαλλονηικά κπιηήπια 
 
     ηα πιαίζηα ηεο πξνθαηαξθηηθήο ρσξνζέηεζεο δελ είλαη δπλαηή ε 
δηεμαγσγή πιήξνπο µειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ε νπνία ζα 
πξαγµαηνπνηεζεί ζε επφµελν ζηάδην. ηελ πξνζέγγηζε µαο εμαηξέζεθαλ απφ 
ηηο εμεηαδφµελεο πεξηνρέο φιεο νη πεξηνρέο ηνπ δηθηχνπ NATURA, φπσο απηέο 
έρνπλ νξηζηεί µεηά θαη ηηο ηειεπηαίεο πξνζζήθεο. 
     Ζ αλάπηπμε αηνιηθψλ πάξθσλ ζηε ζάιαζζα είλαη αθξηβφηεξε απφ ηελ 
αλάπηπμε ζηε ζηεξηά θαη έρεη λφεµα µφλν φηαλ εμαζθαιίδνληαη πξφζζεηα 
νθέιε, θπξίσο πεξηβαιινληηθά θαη ρσξνηαμηθά. Με απηή ηελ έλλνηα 
πηζηεχνπµε φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα ρσξνζεηήζνπµε ζήµεξα 
ζαιάζζηα πάξθα ζε πεξηνρέο NATURA αλαγλσξίδνληαο, βεβαίσο, φηη απηφ 
δελ απαγνξεχεηαη εθ πξννηµίνπ απφ ηελ λνµνζεζία. 
 
 
3.10.5  Κπιηήπια οπηικήρ όσληζηρ 
 

    Πξνθεηµέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζπγθέληξσζε µεγάινπ αξηζµνχ Α/γ πνιχ 
θνληά ζηελ αθηή πηνζεηήζεθαλ θξηηήξηα θαζνξηζµνχ ηεο µέγηζηεο 
ζπγθέληξσζεο µεραλψλ ζε ζπλάξηεζε µε ην µέγεζφο ηνπο θαη ηελ απφζηαζή 
ηνπο απφ ηελ αθηνγξαµµή. Πξνθεηµέλνπ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ νη πεξηνξηζµνί 
απηνί νξίδνπµε (ρήµα 3.2) 
 

 Ύςνο ηεο µεραλήο ην µέγηζην χςνο απηήο Ζ=χςνο πιήµλεο + ½ ηεο 
δηαµέηξνπ (D) ηνπ δξνµέα 

 

 Δπηθάλεηα ηεο µεραλήο (A) ην γηλφµελν ηνπ µέγηζηνπ χςνπο (H) επί ηε 
δηάµεηξo (D) ηνπ δξνµέα 

 

     Γηα λα νξίζνπµε ην επίπεδν ηεο νπηηθήο φριεζεο πνπ δεµηνπξγεί µία 
µεραλή ηνπνζεηεµέλε ζε απφζηαζε L απφ ηε ζέζε παξαηήξεζεο 
ρξεζηµνπνηνχµε ηελ πξνβνιή ηνπ χςνπο θαη ηεο επηθάλεηαο ζε απφζηαζε 
0,5m απφ ηε ζέζε παξαηήξεζεο (ρήµα 3.3). Καη' απηφ ηνλ ηξφπν νξίδνπµε: 
 
Οπαηό χςνο ηεο  κεραλήο :               Ζνξ=0,5m×H/L 
Οπαηή επηθάλεηα ηεο κεραλήο :          Ανξ=(0,5m/L)2×A 
 
      Σν ζπλνιηθφ επίπεδν φριεζεο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζµα ησλ 
παξαπάλσ πξνβνιψλ γηα φιεο ηηο µεραλέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή OH 
= ∑H νξ θαη O Α = ∑ Ανξ . Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα νξίζνπµε θάπνην άλσ φξην 
γηα ηελ ηηµή απηψλ ησλ παξαµέηξσλ πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ θαηά ην δπλαηφλ 
θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ησλ µεραλψλ. 

      Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηµνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ππάξρνπζεο 
εγθαηαζηάζεηο ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, ψζηε λα ιεθζεί ππφςε ε 
δηεζλήο πξαθηηθή. ην ρήµα 3.4 θαίλνληαη νη µέζεο απνζηάζεηο (ελφο 
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µεγάινπ ζπλφινπ) ησλ ήδε ιεηηνπξγνχλησλ ζαιάζζησλ πάξθσλ απφ ηελ 
αθηνγξαµµή ζε ζπλάξηεζε µε ηελ εγθαηεζηεµέλε ηνπο ηζρχ.     

      Γηα λα νξίζνπµε ηηο νξηαθέο ηηµέο γηα ην επίπεδν φριεζεο ζεσξήζεθαλ 
ηππνπνηεµέλα πάξθα µε µεραλέο ηνπνζεηεµέλεο ζε νξζνγψλην πιέγµα, µε 
απφζηαζε µεηαμχ ησλ µεραλψλ 8Dx8D, φπσο θαίλνληαη ζην ρήµα 3.5. 
Πξνθεηµέλνπ ε µέζε ηηµή ηεο απφζηαζεο λα αθνινπζεί ηε γξαµµή πνπ 
θαίλεηαη ζην ρήµα 3.4 επηιέρζεθαλ ηειηθά νη πεξηνξηζµνί: 
 

OH     < 0,6m       OA    < 0,0025m2 
 
      ηελ πξάμε, ην θξηηήξην πνπ παξαβηάδεηαη πξψην είλαη ην θξηηήξην ηεο 
µέγηζηεο νξαηήο επηθάλεηαο. Σν θξηηήξην ηνπ µέγηζηνπ νξαηνχ χςνπο απιά 
πξνθξίλεη ηηο ιηγφηεξεο µεγάιεο µεραλέο απφ ηηο πεξηζζφηεξεο µηθξέο φηαλ 
ζπγθξίλνληαη δχν ιχζεηο µε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηζρχ. 
      Θα πξέπεη λα επηζεµαλζεί φηη, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήµα, ζε πάξθα 
µεγάιεο ηζρχνο νη πεξηνξηζµνί πνπ έρνπλ ηεζεί νδεγνχλ ζε απνζηάζεηο πνπ 
είλαη θαπνηεο θνξέο µηθξφηεξεο απφ απηέο ζηηο νπνίεο έρνπλ ρσξνζεηεζεί 
αληίζηνηρα πάξθα ζε άιιεο ρψξεο. Απηφ θξίζεθε απαξαίηεην δεδνµέλνπ φηη 
ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ππάξρνπλ ειάρηζηεο εθηάζεηο µε αβαζή χδαηα ζε µεγάιε 
απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξαµµή, ελψ θαη ν πεξηνξηζµφο ησλ 6 λαπηηθψλ 
µηιίσλ µεηψλεη αθφµα πεξηζζφηεξν ηηο δηαζέζηµεο πεξηνρέο. 
 
 
3.10.6   Άλλοι πεπιοπιζµοί 
 
     Απνθιείζηεθαλ απφ ηελ αλάιπζε µαο πεξηνρέο δεζµεπµέλεο απφ 

ΓΔΝ/ΓΔ/ΓΔΑ/ΓΔΔΘΑ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (πεδία βνιήο θιπ). Δπίζεο, 
απνθχγαµε ηε δηαζηαχξσζε µε γλσζηά (απφ δηαζέζηµνπο λαπηηθνχο ράξηεο) 
ππνζαιάζζηα θαιψδηα. 
     Οη ιεπηνµεξέζηεξνη ρσξνηαμηθνί πεξηνξηζµνί (π.ρ. λαπζηπινΐα) ζα 
δηεξεπλεζνχλ αλαιπηηθά ζηε θάζε ηεο ζηξαηεγηθήο πεξηβαιινληηθήο 
εθηίµεζεο. 
 
 
3.10.7  Κπιηήπια αξιολόγηζηρ 
 
      Απφ ηηο πεξηνρέο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο,  ε ηειηθή 
επηινγή γίλεηα µε βάζε: 
 

 (ηελ εθηίµεζε µαο γηα) ην δηαζέζηµν αηνιηθφ δπλαµηθφ, πνπ πξνζδηνξίδεη 
ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηε ζπγθεθξηµέλε πεξηνρή  

 

 ηελ επθνιία ζχλδεζεο µε ην δίθηπν (ην πθηζηάµελν, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ 
ησλ ππφ δηεξεχλεζε επεθηάζεσλ ηνπ) αιιά ρσξίο πεξηνξηζµνχο ζηελ 
εγρεφµελε ηζρχ  

 

 ηελ εμαζθάιηζε θαηά ην δπλαηφλ πςειήο ζπγθέληξσζεο ηζρχνο 
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ρήµα 3.2:  Γεσµεηξηθά ζηνηρεία γηα ηνλ νξηζµφ χςνπο θαη επηθάλεηαο αλεµνγελλεηξηψλ 
(Πεγή: ΤΠΔΚΑ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρήµα 3.3:  Πξνβνιή αλεµνγελλήηξηαο ζε ζέζε παξαηεξεηή (Πεγή: ΤΠΔΚΑ) 
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Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

ρήµα 3.4:  Μέζεο απνζηάζεηο αηνιηθψλ πάξθσλ απφ ηελ αθηή ζπλαξηήζεη ηεο 
εγθαηεζηεµέλεο ηζρχνο (Πεγή: ΤΠΔΚΑ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρήµα 3.5:  Τπνινγηζµφο µε ηππηθά αηνιηθά πάξθα (Πεγή: ΤΠΔΚΑ) 
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3.11  Βήμαηα για ηην Μελέηη Καηαζκεςήρ Αιολικού Πάπκος για 
παπαγυγή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ5 
 
 
1) Δπηινγή ζέζεο 
 
Λακβάλνληαη ππ΄φςηλ: 

 Παξάκεηξνη επηινγήο ζέζεο εγθαηάζηαζεο 

 Αηνιηθφ δπλακηθφ  

 Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο – απαηηνχκελα έξγα ππνδνκήο 

 Τθηζηάκελα δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή 

 Πηζαλέο εκπινθέο ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο 

 Ηδηνθηεζία εδαθηθψλ εθηάζεσλ - δπλαηφηεηα ρξήζεο γεο 

 Αηνιηθφ Γπλακηθφ 
 
2) Τθηζηάκελα ειεθηξηθά δίθηπα 
 
Γίλεηαη πξνεθηίκεζε ηνπ ηξφπνπ θαη ηεο ζέζεο ζχλδεζεο ηνπ Αηνιηθνχ 
Πάξθνπ ζην δίθηπν 
 
3) Πηζαλέο εκπινθέο ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζε 
 
Με βάζε ηνλ θπζηθφ ράξηε GIS γίλεηαη πξφβιεςε πηζαλψλ δπζρεξεηψλ ζηε 
δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ γηα εγθαηάζηαζε ζηελ ελ ιφγσ 
ζέζε. Οη εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο απφ ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα δνζνχλ 
ζρεηηθέο εγθξίζεηο είλαη: 

 Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 

 Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Ακχλεο 

 Δθνξία Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζζηθψλ Αξραηνηήησλ 

 Δθνξία Βπδαληηθψλ Αξραηνηήησλ 

 Δθνξία Νεσηέξσλ Μλεκείσλ 

 Γηεχζπλζε Γαζψλ 

 Ο.Σ.Δ. 

 Δ.Ο.Σ. 

 Πνιενδνκηθή Τπεξεζία 
 
4) Ολνκαζηηθή Ηζρχο Αηνιηθνχ Πάξθνπ 
 
Παξάκεηξνη Δπηινγήο: 

 Οηθνλνκηθή δπλαηφηεηα 

 Πξννπηηθή ζχλδεζεο ζην δίθηπν κέζεο ηάζεο  

 Αλακελφκελε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
 

5) Δπηινγή βαζηθνχ εμνπιηζκνχ 
 
Ζ επηινγή ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ γίλεηαη κε βάζε: 
 

 Σε ζπλνιηθή νλνκαζηηθή ηζρχ ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ 
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 Σν κέγεζνο ησλ κεραλψλ θαη ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο θαη 
εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ επηιεγείζα ζέζε 

 Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ κεραλψλ θαη ηε δπλαηφηεηα 
ελαξκφληζεο κε ην δίθηπν 

 Σηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ θαη ηηο πξφζζεηεο παξνρέο 
πνπ πξνηίζεληαη λα παξάζρνπλ. 

 
6) Υσξνζέηεζε Αηνιηθνχ Πάξθνπ 
 
 Να γίλεη αλαθνξά ζηηο παξακέηξνπο ρσξνζέηεζεο ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ. 
 Όζν είλαη δπλαηφ, λα γίλεη ρσξνζέηεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζην ππφ 

κειέηε Αηνιηθφ Πάξθν 
 Αλαθνξά ζηα βαζηθά έξγα ππνδνκήο θαη ζηα ειεθηξνινγηθά έξγα, 

δειαδή: 
 

 Δζσηεξηθή νδνπνηία, ειάρηζηνπ πιάηνπο πνπ ζα θξηζεί θαη’ 
εθηίκεζε, κε βάζε ηνλ επηιεγκέλν εμνπιηζκφ 

 Γηάλνημε πιαηεηψλ γηα θάζε αλεκνγελλήηξηα, θαηάιιειεο 
δηακέηξνπ 

 Καλάιηα φδεπζεο θαισδίσλ 

 Οηθίζθνο ειέγρνπ 

 Πηζαλή νδνπνηία πξφζβαζεο ζην Αηνιηθφ Πάξθν 

 Μεηαζρεκαηηζηέο κέζεο ηάζεο ζε θάζε αλεκνγελλήηξηα 
 

7) Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηψζεηο 
 
Αλαθνξά ζηηο βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ Αηνιηθψλ Πάξθσλ, 
δειαδή: 

 Οπηηθή αξκνλία 

 Δπηδξάζεηο ζε πνπιηά 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα 

 Δθπεκπφκελν ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν 

 Δθπνκπέο ζνξχβνπ 
 
8) Οηθνλνκηθή αλάιπζε 
 

 πλνιηθφ αξρηθφ θφζηνο επέλδπζεο 

 Δπελδπηηθφ ζρήκα 

 Αλακελφκελα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ηεο ελέξγεηαο  

 Έμνδα απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο  

 Δηήζηα έμνδα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ 

 Φνξνινγία 
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3.12 Δπένδςζη Αιολικού Πάπκος – Παπάδειγμα6 
 
3.12.1 Γενικά ηοισεία 
 
       Ζ θαηαζθεπή ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ είλαη κία αξθεηά απιή δηαδηθαζία, 
φκσο πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε δηάθνξνη παξάγνληεο θαη λα γίλεη κία 
αλαιπηηθή κειέηε ζε ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν. 
 
       Μηα ηέηνηα κειέηε πεξηιακβάλεη: 
 
• Αλαδήηεζε θαηάιιειεο ηνπνζεζίαο 

 
      Τπνζηεξίδεηαη φηη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή ηεο 
ηνπνζεζίαο είλαη ην αηνιηθφ δπλακηθφ ηεο ππνςήθηαο πεξηνρήο. Καηά 
ζπλέπεηα, δίλεηαη βάζε θαη πξέπεη λα κειεηεζεί ε πςειή κέζε εηήζηα 
ηαρχηεηα αλέκνπ, ην αηνιηθφ δπλακηθφ πςειήο πνηφηεηαο θαζψο θαη ε 
απνπζία απνθξάμεσλ ηνπ αλέκνπ θαη πςειψλ εκπνδίσλ. Ωο θαηαιιειφηεξεο 
θξίλνληαη νη πεξηνρέο κε ιείεο θνξπθέο αιιά θαη νη αλνηρηέο πεδηάδεο, νη 
αθξνγηαιηέο θαη ηα αλνίγκαηα ησλ βνπλψλ. 
       Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο 
ζπζηήκαηνο αλεκνγελλεηξηψλ είλαη θαη ε φζν ην δπλαηφλ επθνιφηεξε 
πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή απηή, θάηη πνπ αζθαιψο κεηψλεη ην θφζηνο 
εγθαηάζηαζεο, θαη δηεπθνιχλεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο. 
 
• Αλαδήηεζε θαηάιιειεο ηερλνινγίαο 

 
      Ζ Α/Γ πνπ πξφθεηηαη θάζε θνξά λα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα είλαη 
θαηάιιειε απφ ηερλννηθνλνκηθήο άπνςεο.  
 
• ρεδηαζκφ αηνιηθνχ πάξθνπ 

 
• Οηθνλνκηθή κειέηε – Μειέηε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ  
 
      Με ην πέξαο ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ε ηειηθή κειέηε θαηαηίζεηαη ζην ΚΑΠΔ 
γηα λα πεξάζεη απφ έγθξηζε. Μεηά ηελ έγθξηζε, αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ. 
 
3.12.2  Γεδομένα 
 
     ηφρνο θάζε αηνιηθήο εγθαηάζηαζεο είλαη ε παξαγσγή θζελήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο θαη κάιηζηα θζελφηεξε απφ ηελ παξαγφκελε κε ζπκβαηηθά θαχζηκα. 
θνπφο ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην ππάξρνλ δίθηπν 
είλαη νη εμνηθνλφκεζε ζπκβαηηθνχ θαπζίκνπ. 
      Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα γλσξίδνπκε ην θφζηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο 
ησλ πθηζηάκελσλ ζηαζκψλ, ην είδνο ηνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηηο 
ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ θαη ηελ πεξίνδν ηνπ έηνπο πνπ έρνπκε 
ηελ κέγηζηε αηνιηθή ηζρχ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ην θφζηνο 
εγθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ. Αλαιπηηθφηεξα ηα 
κεγέζε απηά εκθαλίδνληαη ζην θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο κειέηεο. 
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      Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θηλήζεθε θαη ε εηαηξεία «Υ», ε νπνία 
ππέβαιε αίηεζε γηα άδεηα ιεηηνπξγίαο αηνιηθνχ ζηαζκνχ ηζρχο 14 MW. Σν 
αηνιηθφ ηνπο πάξθν βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αισλάξαο ζηελ Αμηνχπνιε 
ηνπ λνκνχ Κηιθίο. Απνηειείηαη απφ εθηά αλεκνγελλήηξηεο , νη νπνίεο 
αγνξάζηεθαλ απφ ην εμσηεξηθφ (Enercon E-70 2000kW), θαη ππνινγίδεηαη φηη 
ζα παξάγνπλ 7 MW ε θαζεκία. Οη κεηξήζεηο έρνπλ δείμεη φηη ε κέζε ηαρχηεηα 
ηνπ αλέκνπ ζηελ πεξηνρή θηάλεη ηα 6.2 m/sec.Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο 
Αμηνχπνιεο είλαη απνκνλσκέλε νπφηε ειαρηζηνπνηνχληαη πξνβιήκαηα 
πξφζβαζεο, θιηκαηηθήο αζηάζεηαο, χπαξμεο απνθξάμεσλ ηνπ αλέκνπ θαη 
πςειψλ εκπνδίσλ. 
     Σν αηνιηθφ πάξθν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Β'ΚΠ θαηά 55% 
(7.158.007,45 επξψ), ελψ ην 15% ήηαλ ίδηα θεθάιαηα (1.952.183,85 επξψ) θαη 
ηέινο ην 30% πξνήξζε απφ δαλεηζκφ (3.904.367,7 επξψ) . Αλ ππνζέζνπκε 
φηη ε ιήςε ηνπ δαλείνπ έρεη κέζν επηηφθην 9%, δηάξθεηα 10 ρξφλσλ θαη ε 
πιεξσκή ησλ δφζεσλ ζα γίλεηαη αλά εμάκελν, ν αλαηνθηζκφο ζα γίλεηαη θάζε 
έμη κήλεο θαη ε δφζε ζα αλέξρεηαη ζηα 256.384,62 επξψ αλά εμάκελν. 
     Ζ έλαξμε ηεο εκπνξηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο αλακέλεηαη λα γίλεη 01/05/2011 
θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία αλακέλεηαη λα παξάγεη 3.7GWh/έηνο. Μεγάιε 
ζεκαζία γηα ηελεπηινγή ηεο ηνπνζεζίαο εγθαηάζηαζεο είλαη ην αηνιηθφ 
δπλακηθφ ηεο ππνςήθηαο πεξηνρήο. Ζ αθξηβήο γλψζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
αηνιηθνχ δπλακηθνχ απνηειεί ηδηαίηεξα ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ ζπρλά 
ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία κηαο αηνιηθήο επέλδπζεο. Ζ κέζε 
εηήζηα ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ είλαη 6,2 m/sec, αηνιηθφ δπλακηθφ πςειήο 
πνηφηεηαο. 
     εκαληηθή είλαη ε δηαρξνληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ κηαο 
πεξηνρήο ζε κηα πξνζπάζεηα κε ηνλ ηξφπν απηφ λα δηεξεπλεζεί ε ηθαλφηεηα 
αζθαινχο πξφβιεςεο ηεο καθξνρξφληαο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλέκνπ απφ 
θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία νξηζκέλσλ εηψλ. 
     Γηα ην ζθνπφ απηφ, γίλνληαη εθηεηακέλεο ρξνληθά κεηξήζεηο ηεο έληαζεο θαη 
ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ ζηηο ππνςήθηεο πεξηνρέο. ηε δεδνκέλε επέλδπζε 
ε πεξίνδνο ησλ κεηξήζεσλ ήηαλ πεξίπνπ έλαο ρξφλνο, μεθίλεζαλ ζηηο 13 
Ηνπλίνπ ηνπ 2008 θαη νινθιεξψζεθαλ ζηηο 7 Ηνπλίνπ ηνπ 2010. 
     Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα 
απαηηνχληαη καθξνρξφληεο θαη αλαιπηηθέο κεηξήζεηο. Όκσο ην ζεκαληηθφ 
θφζηνο κεηξήζεσο θαη αλαπφθεπθηε θαζπζηέξεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
έιιεηςε θαηά θαλφλα καθξνρξφλησλ κεηξήζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, 
καο ππνρξεψλεη λα θαηαθχγνπκε ζε εκη-εκπεηξηθά αλαιπηηθά κνληέια πνπ 
πεξηγξάθνπλ ην ηνπηθφ αηνιηθφ δπλακηθφ κηαο πεξηνρήο βάζεη κηθξνχ αξηζκνχ 
παξακέηξσλ. πρλά ινηπφλ παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα αμηνπηζηίαο, ην 
πνζνζηφ αβεβαηφηεηαο ησλ κεηξήζεσλ είλαη 0,2 m/sec. 
 
3.12.3  Γενικά ηοισεία Αγοπάρ 
 
     Ζ παξαγφκελε αηνιηθή ελέξγεηα αθνχ θαηακεηξεζεί, δηνρεηεχεηαη ζην 
δίθηπν έλαληη κίαο ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν. χκθσλα κε ην λέν 
λφκν γηα ηηο αλαλεψζηκεο πήγεο ελέξγεηαο, ε παξερφκελε ηηκή πψιεζεο ηεο 
αηνιηθήο θηινβαηψξαο (kWh) πνηθίιιεη θαη εμαξηάηαη απφ δηάθνξεο 
παξακέηξνπο. 
     Δμαξηάηαη ηφζν απφ ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο (λεζησηηθή – επεηξσηηθή 
ρψξα) φζν απφ ηνλ ηξφπν ηεο παξαγσγήο (απηνπαξαγσγφο – αλεμάξηεηνο 
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παξαγσγφο) θαη απφ ην ηε ζχλεζε ηνπ παξαγσγνχ ( ζχλδεζε ζηε ρακειή – 
κέζε – πςειή ηάζε) . 
 

 
 
3.12.4  Έπγα Τποδομήρ 
 
     Σν θφζηνο ησλ έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε 
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο επέλδπζεο θαη απνηεινχλ κέξνο ηνπ 
εμνπιηζκνχ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 282.664 επξψ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
έξγσλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ απαηηνχληαη έξγα ππνδνκήο. 
     Σα απαηηνχκελα έξγα ππνδνκήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο επέλδπζεο 
πεξηιακβάλνπλ: 
 
• Σε βειηίσζε /δηαπιάηπλζε ησλ ππαξρφλησλ αγξνηηθψλ δξφκσλ ψζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξνζπέιαζε ησλ γεξαλνθφξσλ νρεκάησλ θαη ησλ 
νρεκάησλ κεηαθνξάο εμνπιηζκνχ, ηε δηάλνημε εζσηεξηθήο νδνπνηίαο εληφο 
ησλ ζεηξψλ αλεκνγελλεηξηψλ ψζηε λα δηακνξθσζεί ν ρψξνο ησλ 
εξγαζηψλ θαη λα γίλεη ε κεηαθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ ζηηο θαζνξηζκέλεο 
ζέζεηο· ην θφζηνο νδνπνηίαο αλέξρεηαη ζηηο 35.353 επξψ ζηε ζπγθεθξηκέλε 
επέλδπζε. 

 
• Σε δεκηνπξγία εηδηθψλ πιαηεηψλ εξγαζίαο δίπια ζε θάζε βάζε γηα ηελ 

εξγαζία ησλ γεξαλνθφξσλ νρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλέγεξζεο, θαη 
ην θφζηνο θαηαζθεπήο πάζεο θχζεσο εξγαζηψλ δηακφξθσζεο· γηα ηηο 
ζρεηηθέο εξγαζίεο δαπαλήζεθαλ 178.500 επξψ. 

 
• Σε θαηαζθεπή ηάθξσλ θαισδίσλ ηζρχνο θαη επίρσζεο άκκνπ, θφζηνο 

χςνπο 251.415 επξψ. 
 
• Σελ εθζθαθή ησλ ζεκειίσλ κηαο αλεκνγελλήηξηαο, ηηο επηρψζεηο ησλ 

ζεκειίσλ απηψλ κε ηα θαηάιιεια πιηθά θαη πνηθίιεο παξφκνηεο ελέξγεηεο 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ρξεηάζηεθαλ 56.760 επξψ. 

 
• Σε θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ειέγρνπ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ, ε νπνία ζα 

πιεξεί ηνπο απαηηνχκελνπο θαλφλεο αζθαιείαο φζνλ αθνξά ηελ 
ππξαζθάιεηα, ην ζπλαγεξκφ.. · δαπάλε πνπ ππνινγίζηεθε ζηηο 23.000 
επξψ. 

 
• Σε θαηαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζαξηφηεηαο θαη ηνπ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζεκειίσζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ· ην θφζηνο απηφ ηζνχηαη 
κε 20.300 επξψ. 

Αλαιπηηθά ην θφζηνο ησλ έξγσλ ππνδνκήο ππνινγίδεηαη ζπλνιηθά ζηα 
565.328 επξψ. 
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3.12.5 Διδικέρ καηηγοπίερ κόζηοςρ επένδςζηρ 
 
Αγνξά αλεκνγελλεηξηψλ 
 
Σν θφζηνο αλά αλεκνγελλήηξηα αλέξρεηαη ζηα 1.500.000 επξψ, δεδνκέλνπ φηη 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 7, ηα έμνδα ζα δηακνξθσζνχλ ζηα 10.500.000 επξψ. 
ην θφζηνο απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αλεκνγελλήηξηα κε ηα πηεξχγηα, ην 
ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο, ε κεηαθνξά, ε δνθηκή θαη ε ζέζε ηεο ζε ιεηηνπξγία. 
 
Μεηαθνξέο 
 
Οη δαπάλεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ ππνινγίδνληαη ζε 710.000 επξψ. 
Πεξηιακβάλνπλ παληφο ηχπνπ κεηαθνξέο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ 
απφ ην εξγνζηάζην ζην ιηκάλη, απφ ην πινίν ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο 
θαη ηέινο ζηηο ζέζεηο αλέγεξζεο θ.η.ι. 
 
Ζιεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο 
 
Ο ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εζσηεξηθέο 
ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο επέλδπζεο. Σν θφζηνο ηνπ ειεθηξνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 127.455,01 επξψ θαη ζπκπεξηιακβάλνληαη 
φιεο νη δαπάλεο πξνκήζεηαο, εγθαηάζηαζεο θαη αγνξάο ηνπ· φπσο δαπάλεο 
γηα κεηαζρεκαηηζηέο θαη δηαθφπηεο, γηα εζσηεξηθφ ειεθηξηθφ εμνπιηζκφ, γηα 
θαιψδηα κέζεο ηάζεο, γηα γεηψζεηο, γηα θαιψδηα ηειερεηξηζκνχ ζχλδεζεο 
επέλδπζεο κε ην Control Room, γηα πίλαθεο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο· θαζψο 
επίζεο θαη γηα κεηεσξνινγηθνχο ηζηνχο, γηα κεηαηξνπείο κεηξήζεσλ 
ειεθηξηθψλ παξακέηξσλ θιπ. 
 
Δγθαηάζηαζε αηνιηθνχ πάξθνπ 
 
Σα έμνδα εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ θηάλνπλ ηα 89.820 επξψ θαη ε 
εγθαηάζηαζε ηεο θάζε αλεκνγελλήηξηαο απαηηεί 25 εκέξεο εξγαζίαο.  
 
Παξαθνινχζεζε & έιεγρνο ιεηηνπξγίαο πάξθνπ 
 
Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηάδην, πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο είλαη 
θαη ην ζηάδην ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 
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ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ απφ ηε ΓΔΖ. Γηα ηε δηαδηθαζία απηή απαηηνχληαη 3.000 
επξψ. Πην ζπγθεθξηκέλα δελ δαπαλήζεθαλ ρξήκαηα νχηε γηα ηελ αγνξά 
εμνπιηζκνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ νχηε θαη γηα ηελ αγνξά ινγηζκηθνχ, 
ρξεηάζηεθαλ 3.000 επξψ γηα ηελ απφθηεζε γξακκήο GSM. 
 
3.12.6  Γίκηςο ύνδεζηρ με ηη ΓΔΗ 
 
      Τπνινγίδεηαη φηη ε δηαζχλδεζε ηνπ δηθηχνπ κε ηνλ ππνζηαζκφ ηεο ΓΔΖ 
φηαλ πξαγκαηνπνηεζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο (απνθιεηζηηθή γξακκή 
δηαζχλδεζεο κέζεο ηάζεο ζηα 20 kv , κεηξεηηθέο δηαηάμεηο ζηελ αξρή θαη ην 
πέξαο__ ηεο γξακκήο δηαζχλδεζεο, κεηξεηηθέο δηαηάμεηο ζηνλ ππνζηαζκφ γηα 
ηελ κέηξεζε ηεο εηζεξρφκελεο ελέξγεηαο απφ ην αηνιηθφ πάξθν, επίζηπινη 
ηξηπνιηθνί αεξνδηαθφπηεο, θηίξην ζηέγαζεο θαη δνκηθά έξγα ππνζηαζκνχ, 
αιεμηθέξαπλα, εμνπιηζκφο παξαθνινχζεζεο θαη ρεηξηζκνχ, ζχλδεζε κε ην 
ζχζηεκα ειέγρνπ θιπ.) αλέξρεηαη ζε 228.800 επξψ. 
 
3.12.7  Μελέηερ-Γιεύθςνζη έπγος-Δπίβλετη καηαζκεςών 
 
     Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ έξγσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ 
απαηηείηαη ε δηελέξγεηα πνηθίισλ εηδηθψλ κειεηψλ. Αλαγθαία είλαη ε δηεμαγσγή 
πξνθαηαξηηθψλ θαη εηδηθψλ κειεηψλ αλάπηπμεο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ, νχησο 
ψζηε λα θαζνξηζηνχλ ηα φξηα ηεο κέγηζηεο εθηθηήο παξαγσγήο ελέξγεηαο.        
Παξάιιεια ιακβάλνπλ ρψξα κειέηεο εδαθν-κεραληθήο απφ έκπεηξνπο 
ηνπνγξάθνπο θαη πνιηηηθνχο κεραληθνχο θαζψο θαη έξεπλεο ζρεηηδφκελεο κε 
ηηο ειεθηξνληθέο θαη ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη. 
      Καζεκία δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθά 
εκπεξηζηαησκέλα απνηειέζκαηα, γηα λα κελ ηεζεί ζε θίλδπλν ην εγρείξεκα 
απηφ. Τπάξρεη κηα πιεηάδα αηφκσλ πνπ δηεπζχλεη ηελ εμέιημε ησλ έξγσλ, ζέηεη 
ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο, επηβιέπεη ηελ φιε θαηαζθεπή θαη εμέιημε ησλ 
εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ πάξθνπ. 
       Όιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο θνζηνινγνχληαη ζηα 179.400 επξψ. 
 
3.12.8  Αμοιβέρ-Δκπαίδεςζη πποζυπικού 
 
     Ζ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο κειέηεο , ε νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηέηνησλ 
θαηαζθεπψλ απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο. Γηα λα ρεηξίδεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο 
επέλδπζεο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ην ινγηζκηθφ απαηηείηαη ε παξαθνινχζεζε 
εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο γηα παξάδεηγκα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, ησλ controllers θαη ηεο 
επελδπηηθήο κνλάδαο θ.η.ι. 
     Μφλν κε ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε είλαη εθηθηφ λα αληηκεησπηζηνχλ κε 
ηνλ θαιχηεξν θαη νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν πξνβιήκαηα πνπ ίζσο πξνθχςνπλ. 
Σν θφζηνο εθπαίδεπζεο θαη ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ 
είλαη ίζν κε 22.000 επξψ. 
 
3.12.9  Δηήζια Λειηοςπγικά Έξοδα 
 
      Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ θαζίζηαηαη εθηθηή, θάησ απφ ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ, θαη απαηηεί ηελ εηήζηα θαηαβνιή 
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Σερλνινγίαο / Εισηγητής:  Σζαγθαξάθεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο 

122.600 επξψ. Μέξνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πφξσλ δηαηίζεληαη θαη’ αξρήλ ζηα 
άηνκα πνπ απαζρνινχληαη εθεί. 
      Αλαγθαία είλαη ε παξνπζία ελφο ινγηζηή, ελφο ζχκβνπινπ ειεθηξνιφγνπ 
κεραληθνχ αιιά θαη ελφο ζπληεξεηή κεραλνιφγνπ – ειεθηξνληθνχ 
ηερλνιφγνπ· αλάγθεο ηζφπνζεο κε 49.000 επξψ. 
     Παξάιιεια, απαηηνχληαη 62.400 επξψ γηα ηελ εηήζηα ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή ηνπ φινπ εμνπιηζκνχ, ησλ εηδηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμεηδηθεπκέλσλ θαηαζθεπψλ. Ζ ζπληήξεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζην ζχλνιν ηνπ 
εμνπιηζκνχ θαη λα πεξηιακβάλεη ζπκπιήξσζε εηδηθήο ιίζηαο (check list) 
ζπληήξεζεο, ζχζθημε θνριηψλ, επηζεψξεζε, αληηθαηάζηαζε θαη ιίπαλζε.       
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη θάησζη εξγαζίεο ζπληήξεζεο: 
1) Ναζέιια. Θα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο δηάβξσζεο ηεο λαζέιιαο, ηνπ 
θαπαθηνχ ηεο πιήκλεο θαη ησλ κεραληζκψλ θιεηδψκαηνο θάζε ρξφλν. 
2) χζηεκα πεξηζηξνθήο. Πξνβιέπεηαη ε ιίπαλζε ηνπ δαθηπιίνπ 
πεξηζηξνθήο, ησλ πελίσλ πεξηζηξνθήο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο θάζε 6 
κήλεο. Γηα ηηο ζηαγφλεο ησλ θξέλσλ θαη γηα ηνπο κεησηήξεο πξνβιέπεηαη 
ζχζθημε ησλ θνριηψλ θάζε ρξφλν. 
3) Πηεξχγηα. Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζχζθημε ησλ θνριηψλ ησλ πηεξπγίσλ κε ηελ 
πιήκλε θάζε ρξφλν. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη επηζεψξεζε ησλ 
αθξνπηεξπγίσλ γηα δεκηά απφ ηνπο θεξαπλνχο θαη έιεγρνο ηνπ πδξαπιηθνχ 
ζπζηήκαηνο ελεξγνπνίεζήο ηνπο θάζε ρξφλν. 
4) Πχξγνη. Πξέπεη λα γίλεηαη ζχζθημε ησλ θνριηψλ βάζεσο, ζχλδεζεο 
ελδηακέζσλ ηκεκάησλ ηνπ πχξγνπ θαη θιηκάθσλ θάζε ρξφλν ή θάζε 500 ψξεο 
ιεηηνπξγίαο. Κάζε ρξφλν ζα πξέπεη λα γίλεηαη επίζεο έιεγρνο γηα ξσγκέο ζηηο 
ζπγθνιιήζεηο, δηάβξσζε θαη θαηάζηαζε ησλ ζπξψλ. 
       ηηο επηζθεπέο πεξηιακβάλνληαη νη αλαιψζηκεο εξγαζίεο, νη 
επηδηνξζψζεηο βιαβψλ πνπ νθείινληαη ζε κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο, φπσο 
πγξαζία, πάγνο, ππεξζέξκαλζε θαη ζε θπζηθή θζνξά νξηζκέλσλ ηκεκάησλ 
ηνπ εμνπιηζκνχ (ζθνπξηά θαη δηάβξσζε) ή ζε θαηαζηξνθέο απφ πηψζεηο 
θεξαπλψλ, θαηαζηξνθέο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ απφ αλσκαιίεο δηθηχνπ, 
ελψ 10.000 επξψ είλαη ην θφζηνο αζθάιηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ γηα αζηηθή 
επζχλε θαη αλσηέξα βία. 
 
 

3.13 ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΜΠΔ (Μελέηη Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν)7 
 
     ηελ Διιάδα ν ζεζκφο ηεο ΔΠΔ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά απφ ηελ 
αξρή ηεο δεθαεηίαο ’80 γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο έξγσλ (βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο, ιαηνκεία, ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ.). 
     Ζ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ 
πνπ απνξξένπλ απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη φρη ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλήο 
ζπλείδεζεο (θνξέσλ θαη πνιηηψλ) ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ιήςεο κέηξσλ απνθπγήο ηεο ππνβάζκηζήο ηνπ. 
     Ζ πξψηε ΜΠΔ εθπνλήζεθε ην 1977 γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ, ε νπνία 
αλέζεζε ηε κειέηε ρσξίο λα ππνρξεψλεηαη απφ ην λφκν, πξνθεηκέλνπ λα 
πξνρσξήζεη ζηελ θαηαζθεπή θξάγκαηνο ζηηο πεγέο ηνπ Αψνπ, έξγν πνπ 
ζπλαληνχζε ηφηε έληνλεο αληηδξάζεηο απφ δηάθνξνπο θνηλσληθνχο θνξείο. 
Αληίζηνηρε κειέηε αλέζεζε θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο ζηνλ 
Θεζαπξφ Νέζηνπ, επίζεο ην 1977.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                          Αιολικά Πάπκα Πλήζίον Οικιζμών 
   

82 
7
 Εαραξάθε Δπαλζία / ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ Δ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  / ΣΔΗ Κξήηεο / Σκήκα Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο 

Σερλνινγίαο / Εισηγητής:  Σζαγθαξάθεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο 

    Ζ πξψηε λνκνζεηηθή αλαθνξά γηα ΜΠΔ ππάξρεη ζην Ν. 743/77 (αξ.103), ε 
νπνία φκσο δελ πινπνηήζεθε νχηε εμεηδηθεχζεθε ψζηε λα εθαξκνζηεί ζηελ 
πξάμε. Σν 1979 ν Ν.947/79 επέβαιε γηα πξψηε θνξά ηελ ππνρξέσζε γηα 
εθπφλεζε ΜΠΔ ζε νηθηζηηθά ζρέδηα, αιιά θαη πάιη δελ πεξηείρε ζπγθεθξηκέλεο 
πξνδηαγξαθέο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ φηη νη ΜΠΔ ησλ ρεδίσλ Πνιενδνκηθήο 
Αλαζπγθξφηεζεο ήηαλ απιέο εθζέζεηο ππνζηήξημεο ησλ επηινγψλ ηνπ θάζε 
ζρεδίνπ. Ζ ππνρξέσζε ηεο κειέηεο επηπηψζεσλ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη – 
ζεκαληηθά απνδπλακσκέλε – ζην Ν. 1337/83, πνπ αληηθαηέζηεζε ην Ν. 
947/79. Ήδε φκσο, ν Ν. 1023/80 (ν ηδξπηηθφο ηνπ ΤΥΟΠ) πεξηιάκβαλε ην 
άξζξν 17.4, πνπ πξνέβιεπε ηελ εθάπαμ έθδνζε Π.Γ. γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
ιεπηνκεξεηψλ ππνβνιήο εθζέζεσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Μφλν ην 
1981, φηαλ εθδίδεηαη ην Π.Γ.1180/81 (άξζ.4 θαη παξαξηήκαηα Α θαη Β), 
ππάξρεη πην ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ΜΠΔ, εηδηθά γηα 
ηε βηνκεραλία. Αληίζηνηρεο αλαθνξέο ππάξρνπλ ήδε απφ ην 1979 γηα ηε 
ιεηηνπξγία ιαηνκείσλ (Ν. 998/79) θαη ηελ ίδξπζε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
(ΦΔΚ 557/Β/1979) ζε δαζηθέο πεξηνρέο. 
     Ο Ν. 1515/85 γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Αζήλαο αλαθέξεηαη θαη ζε ζέκαηα 
πεξηβάιινληνο (αξζ. 2,8.1.δ, 11 θαη 13.1) θαη πξνβιέπεη ηελ εθπφλεζε ΜΠΔ 
ζε πεξίπησζε λέσλ έξγσλ θαη ζε επέθηαζε ή εθζπγρξνληζκφ πθηζηάκελσλ 
έξγσλ θαζψο θαη ζε πεξίπησζε δξαζηεξηνηήησλ κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 
ζην πεξηβάιινλ. 
     Αξκνδηφηεηα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηηο ΜΠΔ είρε, 
ζχκθσλα κε ηνλ ίδην λφκν, ην ηφηε ΤΥΟΠ. Αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ππάξρνπλ 
θαη ζην Ν. 1561/85 γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Θεζζαινλίθεο. 
    Αλαιπηηθφηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην Ν. 1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, κε ηα άξζξα 3-6 γίλεηαη πξνζπάζεηα 
ελαξκνληζκνχ ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ην θνηλνηηθφ δίθαην (Κνηλνηηθή 
Οδεγία 85/337), εηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο 
ΔΠΔ, ν ίδηνο λφκνο πξνέβιεπε ηελ έθδνζε ηξηψλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ: 
▪ Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ έξγσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο, 
▪ Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 
(δηθαηνινγεηηθά, πξνζεζκίεο ππνβνιήο θιπ.), θαη 
▪ Γηα ηελ επηβνιή εηδηθψλ ηειψλ ζε ξππαίλνπζεο επηρεηξήζεηο, ψζηε λα 
θαηαζθεπαζηνχλ έξγα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
    Σν 1990, ην λνκηθφ απηφ πιαίζην ζπκπιεξψζεθε κε ηηο ΚΤΑ 
69269/5387/25-10-90 (Σξφπνο ελεκέξσζεο πνιηηψλ θαη ησλ θνξέσλ 
εθπξνζψπεζήο ηνπο γηα ην πεξηερφκελν ησλ ΜΠΔ), νη νπνίεο θαη ηζρχνπλ 
έθηνηε, ελαξκνλίδνληαο έηζη ην εζληθφ δίθαην κε ηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο 85/337 
θαη 84/360. 
    Οη ΜΠΔ πνπ ππνβάιινληαη έθηνηε ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ 
γηα έγθξηζε είλαη αξηζκεηηθά εληειψο πέξα απφ θάζε ζχγθξηζε κε άιιεο 
ρψξεο, θαζψο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 3000 ην ρξφλν, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηα 
πξνβιήκαηα ζηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία θαη απφδνζε ηνπ ζεζκνχ. 
    Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ εθπνλνχκελσλ ΜΠΔ ζηελ Διιάδα έρεη σο 
απνηέιεζκα ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο, πξψηνλ, ιφγσ αδπλακίαο 
ησλ κειεηεηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαη δεχηεξνλ, ιφγσ ηεο 
αλεπαξθνχο ππνδνκήο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο αληαπφθξηζεο ησλ 
θξαηηθψλ θνξέσλ ηνπ ηνκέα ειέγρνπ θαη έγθξηζεο ησλ κειεηψλ απηψλ. 
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Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ν ππεξβνιηθφο θφξηνο εξγαζίαο ησλ θεληξηθψλ 
ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο έγθξηζεο ησλ ΜΠΔ εθδφζεθαλ ηα αθφινπζα: 
▪ Σν Π.Γ.28/93, ζχκθσλα κε ην νπνίν κεηαβηβάδνληαη νξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο 
γηα ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο 
δηαλνκαξρηαθνχ επηπέδνπ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 
▪ Ζ ΚΤΑ 9529/94 κε ζέκα κε ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα νξηζκέλα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ππνπξγείσλ 
(αξζ. 3 ηνπ Ν. 1650/86) ζηνπο λνκάξρεο. 
▪ Ζ ΚΤΑ 82742/95 κε ζέκα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζε έξγα επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ ζηνπο ΓΓ 
Πεξηθέξεηαο. 
▪ Ζ ΚΤΑ 82743/95 κε ζέκα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζε έξγα θνηλνηηθήο, δεκνηηθήο ή δηαθνηλνηηθήο 
νδνπνηίαο ζηνπο Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο. 
▪ Ζ ΚΤΑ 47159/96 κε ζέκα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζε ιηκεληθά έξγα ζηνπο Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο. 
▪ Ζ ΚΤΑ 21631/95 κε ζέκα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζε ιηκεληθά έξγα ζηνπο Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο. 
▪ Ζ ΚΤΑ 24635/95 κε ζέκα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα εγθαηάζηαζε ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη 
ηνπξηζηηθψλ θαηαζθελψζεσλ ζηνπο Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο. 
▪ Ζ ΚΤΑ 84229/96 κε ζέκα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα κεκνλσκέλεο πδξνγεσηξήζεηο θαη 
πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο ζηνπο Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο. 
▪ Ζ ΚΤΑ 82819/97 κε ζέκα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα πδξαπιηθά έξγα ζηνπο Γ.Γ. Πεξηθέξεηαο. 
▪ Ο Ν. 2647/98 κε ζέκα ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ 
Απηνδηνίθεζε. 
    Μεηά απφ κία νθηαεηία πεξίπνπ, ηζρχνο ηεο ΚΤΑ 69269/90 θαζηεξψζεθε ε 
θαηεγνξία πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ, κε ην Π.Γ.256/98 απνθαζηζηψληαο έηζη 
ην θελφ πνπ ππήξρε ζρεηηθά κε ηελ εθπφλεζε ΜΠΔ, αιιά θαη ηελ αλάιεςε 
ηεο αληίζηνηρεο επζχλεο (Οηθνλνκίδεο, 1999). 
    Σέινο ην 2002, ν Ν. 1650/1986 αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Ν. 3010/2002 
ψζηε λα θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν επρεξήο θαη απνηειεζκαηηθή ε πξφιεςε θαη 
ε απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ 
νξζνινγηθφηεξε θαηάηαμε 
θαη έξγσλ δξαζηεξηνηήησλ σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. 
     χκθσλα κε ηνλ Ν. 3010/2002, ηα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε 
ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαηαηάζζνληαη ζε (10) νκάδεο θνηλέο γηα 
ηηο θαηεγνξίεο Α΄ θαη Β΄ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 1650/1986 φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3010/2002. 
    Οη νκάδεο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 
1. Έξγα νδνπνηίαο 
2. Τδξαπιηθά Έξγα 
3. Ληκεληθά Έξγα 
4. πζηήκαηα Τπνδνκψλ 
5. Δμνξπθηηθέο θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 
6. Σνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο – Δξγαζίεο Πνιενδνκίαο 
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7. Κηελνηξνθηθέο θαη Πηελνηξνθηθέο Δγθαηαζηάζεηο 
8. Τδαηνθαιιηέξγεηεο 
9. Βηνκεραληθέο Δγθαηαζηάζεηο Δξγαζίεο Γηαξξχζκηζεο Βηνκεραληθψλ Εσλψλ 
10. Δηδηθά Έξγα 
     Σα έξγα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξψηεο (Α) θαη δεχηεξεο (Β), 
ππνδηαηξνχληαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο έλα (1) θαη (2) γηα ηελ πξψηε θαηεγνξία 
θαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο ηξία (3) θαη ηέζζεξα (4) γηα ηε δεχηεξε (Β) θαηεγνξία. 
     Οη εγθαηαζηάζεηο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαηαηάζζνληαη ζηελ 10ε νκάδα φπσο 
θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα . 
 

 
Πίλ.3.3 Οκάδα 10 ηνπ παξαξηήκαηνο 1 ηεο ΤΑ 2332/05-08-2002 ΦΔΚ1022 πνπ ζρεηίδεηαη κε 
εγθαηαζηάζεηο αηνιηθήο ελέξγεηαο 

 
     Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο ελέξγεηαο γηα ην αηνιηθφ πάξθν 
δηελεξγείηαη πξνθαηαξθηηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε (ΠΠΔΑ) 
γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ (ΔΠΟ) θαη γηα ηελ έγθξηζε επέκβαζεο 
ή παξαρψξεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο έθδνζεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ 
ειεθηξνπαξαγσγήο, απφ ΑΠΔ φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Ν. 2773/1999 
«Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – Ρχζκηζε ζεκάησλ 
ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α 286). 
 
3.13.1 ΑΡΜΟΓΙΟΙ ΦΟΡΔΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ 
 
    Όια ηα αηηήκαηα εμεηάδνληαη θαη αδεηνδνηνχληαη θαηά εληαίν ηξφπν απφ κηα 
αδεηνδνηνχζα αξρή, ε νπνία γηα ηελ ΠΠΔΑ θαη γηα ηελ ΔΠΟ είλαη: 
▪ Ζ Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο (ΔΤΠΔ) ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ, γηα φια ηα έξγα 
αηνιηθήο ελέξγεηαο αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο ηνπ Ν. 3010/2002, ηα νπνία 
πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο (Ramsar, 
Natura 2000, εζληθνχο δξπκνχο, αηζζεηηθά δάζε θαη δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο 
θχζεο), θαζψο θαη γηα φια ηα Α/Π αλεμαξηήησο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο πνπ 
ππάγνληαη ζηελ 1ε Τπνθαηεγνξία ηεο Πξψηεο (Α΄) θαηεγνξίαο ηνπ Ν. 
3010/2002. 
▪ Ζ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο (ΓΗΠΔΥΩ) ηεο νηθείαο 
Πεξηθέξεηαο, γηα ηα έξγα ΑΠΔ πνπ ππάγνληαη ζηε 2ε Yπνθαηεγνξία ηεο 
Πξψηεο (Α΄) θαηεγνξίαο ηνπ Ν. 3010/02 φπσο εμεηδηθεχηεθαλ κε ηελ 
ππνπξγηθή απφθαζε 15393/2332/2002, θαζψο, θαη γηα ηα έξγα ηεο 3εο 
Τπνθαηεγνξίαο ηεο Γεχηεξεο (Β) θαηεγνξίαο γηα ηα νπνία δελ ηδξχεηαη 
αξκνδηφηεηα ηεο νηθείαο Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο Ννκαξρηαθήο 
Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ. 
▪ Ζ αξκφδηα Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο 
Απηνδηνίθεζεο γηα ηα έξγα Α/Π πνπ ππάγνληαη ζηελ 3ε Τπνθαηεγνξία ηεο 
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Γεχηεξεο (Β΄) Καηεγνξίαο, αθνχ θαηφπηλ αμηνινγήζεψο ηνπο απφ ηελ αξκφδηα 
Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, θξηζνχλ σο ππαγφκελα 
ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη’ εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 9 παξ. 1 θαη 2 ηεο ΚΤΑ 11014/703/Φ104/14- 3-2003 (ΦΔΚ Β 332). 
εκεηψλεηαη φηη γηα απηή ηελ θαηεγνξία έξγσλ δελ απαηηείηαη ΠΠΔΑ. 
Δλψ, γηα ηελ Έγθξηζε Δπέκβαζεο, ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε: 
▪ Ο Γ.Γ. ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 
Γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο ή επέθηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε 
ζηαζκνχο κε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο ε αδεηνδνηνχζα αξρή είλαη ε νηθεία 
Πεξηθέξεηα ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1Β πεξίπησζε 1 ηνπ 
Ν.2647/1998 "Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηελ 
Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο" (ΦΔΚ Α 237). 
 
3.13.2. ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΔΙ 
 
    Γηα ηελ έθδνζε ηεο έγθξηζεο γηα ηελ ΠΠΔΑ νη γλσκνδνηήζεηο παξέρνληαη 
απνθιεηζηηθά απφ ηηο θαησηέξσ ππεξεζίεο θαη θνξείο θαη έρνπλ σο εμήο: 
▪ Σν αξκφδην Γαζαξρείν ή ε Γηεχζπλζε Γαζψλ ηνπ νηθείνπ Ννκνχ εάλ δελ 
πθίζηαηαη αξκφδην Γαζαξρείν. 
i. Καηάηαμε ηεο εθηάζεσο θαη πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο βιάζηεζεο ζηελ 
έθηαζε ελδηαθέξνληνο βάζεη ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ Ν.998/1979 ζε Γάζνο, 
Γαζηθή έθηαζε θιπ. 
ii. Έιεγρνο γηα ππαγσγή ή κε ηεο εθηάζεσο ζηηο πιένλ άγνλεο εθηάζεηο 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2Αγ ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.1734/1987. 
iii. Έιεγρνο γηα ππαγσγή πθηζηάκελνπ ελ ηζρχ ραξαθηεξηζκνχ ή κε ηεο 
εθηάζεσο σο αλαδαζσηέαο. 
iv. Έιεγρνο γηα ην εάλ ε έθηαζε έρεη θεξπρζεί σο Δζληθφο Γξπκφο, Αηζζεηηθφ 
Γάζνο, Γηαηεξεηέν Μλεκείν ηεο θχζεο, ή πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή. 
v. Έιεγρνο εάλ ε έθηαζε πξνέξρεηαη απφ Γάζε ή Γαζηθέο εθηάζεηο πνπ 
επεηξάπε ε αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπο γηα παξαρψξεζε, επνηθηζηηθή γε, 
αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε. 
vi. Έιεγρνο γηα ηελ χπαξμε αλαδαζσηηθψλ ή άιισλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 
αμηνπνίεζή ηεο. Με βάζε ηελ παξαπάλσ θαηάηαμε θαη ηελ ππαγσγή ηεο 
εθηάζεσο ην Γαζαξρείν ζα γλσκνδνηεί εάλ κε ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην 
επηηξέπεηαη ή φρη ε ελ ιφγσ επέκβαζε θαη ππφ πνίνπο φξνπο θαη δηαδηθαζία. 
Δηδηθφηεξα κε δεδνκέλα ηα ππνδεηθλπφκελα έξγα θαη εθφζνλ επηηξέπεηαη ε 
επέκβαζε ζα κπνξεί λα ζέηεη φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ ηα 
έξγα απηά ζα κπνξνχλ {λα εθηειεζζνχλ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επηβάξπλζε 
πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ ζχληαμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ. Ζ εμέηαζε απηή ζα αθνξά ζην ζχλνιν ηεο εθηάζεσο πνπ 
ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ αηηνχληα θνξέα εληφο πεξηγξάκκαηνο κε νξζνγψληεο 
ζπληεηαγκέλεο ησλ θνξπθψλ ηνπ πνιπγψλνπ θαη ρξήζε ηνπ πξνβνιηθνχ 
ζπζηήκαηνο HATT ή ΔΥΑ87. ε θάζε πεξίπησζε ζα αλαθέξεηαη ζαθψο φηη 
εληφο ηεο εθηάζεσο απηήο ζα γίλνπλ κφλνλ νη επεκβάζεηο γηα ηα εγθεθξηκέλα 
έξγα (ζεκέιηα, νδνπνηία, θηίξην ειέγρνπ, δίθηπν θιπ.). Ζ αλσηέξσ 
γλσκνδφηεζε ζα θνηλνπνηείηαη ζηηο Τπεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη κε ηελ 
πεξηβαιινληηθή αδεηνδνηηθή δηαδηθαζία, φπσο ε ΔΤΠΔ ε Γηεχζπλζε ΠΔΥΩ ηεο 
νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 
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▪ Ζ αξκφδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία 
i. Δμέηαζε εάλ ε έθηαζε βξίζθεηαη εληφο ή εθηφο Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ 
(ΕΟΔ). 
ii. Δμέηαζε εάλ ε έθηαζε βξίζθεηαη εληφο ή εθηφο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ 
ρεδίνπ (ΓΠ). 
iii. Δπαιήζεπζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ 
απφ 24-4-85 Π.Γ. (ΦΔΚ Γ 181) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην απφ 16-5-1989 
(ΦΔΚ Γ 293) γηα απφζηαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Α.Π.Δ. κεγαιχηεξε ησλ 500 
κέηξσλ απφ ηα φξηα γεηηνληθψλ νηθηζκψλ. 
▪ Οη αξκφδηεο Δθνξείεο Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, νη Δθνξείεο 
Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ θαη νη Δθνξείεο Νενηέξσλ Μλεκείσλ. 
i. Γηεξεχλεζε εάλ ε έθηαζε επξίζθεηαη εληφο αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ή πιεζίνλ 
ρψξνπ ή κλεκείνπ επζχλεο ηεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
ii. Δπηβνιή φξσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε απφ εθπξφζσπν ηεο Αξραηνινγηθήο 
Τπεξεζίαο ησλ εθζθαθηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ελδερνκέλνπ 
απνθάιπςεο αξραίσλ ζχκθσλα κε ην Ν.3028/2002 «Για ηην πποζηαζία ηυν 
Απσαιοηήηυν και εν γένει ηηρ Πολιηιζηικήρ Κληπονομιάρ» (ΦΔΚ Α 153/27-6-
02). 
▪ Ο Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ Διιάδνο 
i. Γηεξεχλεζε εάλ εληφο ή ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε απφ ηελ έθηαζε 
ελδηαθέξνληνο ππάξρεη εγθαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ. ηελ πεξίπησζε πνπ 
ππάξρεη, έιεγρνο εάλ ε ιεηηνπξγία ηεο ελ ιφγσ εγθαηάζηαζεο επεξεάδεηαη 
απφ ηελ χπαξμε ηνπ ζηαζκνχ αλαλεψζηκεο ειεθηξνπαξαγσγήο. 
ii. ε πεξίπησζε χπαξμεο εγθαηαζηάζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη έλδεημε φηη 
επεξεάδνληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ αλαλεψζηκεο 
ειεθηξνπαξαγσγήο, ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζηνηρεία ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
απηψλ θαζψο θαη ε έθηαζε ηνπ ζηαζκνχ αλαλεψζηκεο ειεθηξνπαξαγσγήο 
πνπ επεξεάδεη, κε έκθαζε ζηελ αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ηξφπνπ κε ηελ 
παξάζεζε ζρεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ. 
iii. ε θακία πεξίπησζε δελ ιακβάλνληαη ππφςε πξνγξάκκαηα λέσλ 
εγθαηαζηάζεσλ γηα ηα νπνία δελ έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζήο 
ησλ. 
▪ Ζ Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Γηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνχ αλαλεψζηκεο ειεθηξνπαξα- γσγήο ζηελ 
πξνηεηλφκελε ζέζε, κε βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο Τπεξεζίαο 
Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο 35694/6190/2000 «Πποζηαζία ηυν Αεποποπικών Εγκα- 
ηαζηάζευν από ηον κίνδςνο ηηρ ανάπηςξηρ καηαζκεςών – εμποδίυν γύπυ 
από αςηέρ, καθώρ και ηηρ Αεποπλοίαρ εκ ηυν ςπεπςτηλών ανά ηη σώπα 
καηαζκεςών» (ΦΔΚ Β 1133) θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο ηνπ ηθάγν πεξί 
Οξγαληζκνχ Γηεζλνχο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο πνπ θπξψζεθε κε ην Ν.211/1947 
«Πεπί κςπώζευρ ηηρ ζύμβαζηρ ηος Σικάγο πεπί Διεθνούρ Πολιηικήρ 
Αεποποπίαρ (ICAO) και ειδικόηεπα ηα παπαπηήμαηα 14 και 10 κλπ. ηηρ 
Σύμβαζηρ" (ΦΔΚ Α 35) θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Τπεξεζίαο Πνιηηηθήο 
Αεξνπνξίαο. 
▪ Σν Γεληθφ Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο 
i. Γηεξεχλεζε εάλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
αλαλεψζηκεο ειεθηξνπαξαγσγήο επεξεάδεη απφ πιεπξά ζηξαηησηηθήο 
αζθάιεηαο, ζηξαηησηηθή εγθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ηξηψλ ζσκάησλ 
ii. Δθφζνλ απφ ηελ δηεξεχλεζε πξνθχπηεη πηζαλφηεηα αξλεηηθήο επίδξαζεο, 
ζα εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλχπαξμεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε παξάιιειε 
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κεξηθή ή ζπλνιηθή επαλαρσξνζέηεζε ηνπ ζηαζκνχ αλαλεψζηκεο 
ειεθηξνπαξαγσγήο. ηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ν αηηψλ θνξέαο 
δχλαηαη λα ππνβάιιεη επηπιένλ ζηνηρεία απεπζείαο ζηνλ θαηά ηφπν αξκφδην 
ρεκαηηζκφ θαζψο θαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΓΔΔΘΑ. 
iii. Θα ηίζεληαη νπνηεζδήπνηε γεληθέο ή εηδηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζηελ ππνδεηρζείζα ζέζε. 
▪ Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ Γηεξεχλεζε γηα ηελ χπαξμε 
ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ 
ή πθηζηάκελσλ πξνγξακκάησλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ζηελ ζέζε 
εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνχ αλαλεψζηκεο ειεθηξνπαξαγσγήο ή ζε απφζηαζε 
κηθξφηεξε ησλ 500 κέηξσλ. 
▪ Οη Οξγαληζκνί Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο 
Αζήλαο ή ηεο Θεζζαινλίθεο, απνθιεηζηηθά γηα ηα έξγα ΑΠΔ πνπ πξνηείλεηαη 
λα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ησλ ελ ιφγσ Οξγαληζκψλ θαη νη 
θαηά πεξηθέξεηα αξκφδηνη Οξγαληζκνί ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.2508/1997 (ΦΔΚ Α 
124) εθφζνλ απηνί έρνπλ ηδξπζεί. 
Γηα ηελ έθδνζε ηεο έγθξηζεο γηα ηελ ΔΠΟ νη απαηηνχκελεο γλσκνδνηήζεηο 
παξέρνληαη απφ ηηο παξαθάησ ππεξεζίεο: 
▪ Σν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 
▪ Οη Οξγαληζκνί Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο 
Αζήλαο ή ηεο Θεζζαινλίθεο, απνθιεηζηηθά γηα ηα έξγα ΑΠΔ πνπ πξνηείλεηαη 
λα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ησλ ελ ιφγσ Οξγαληζκψλ θαη νη 
θαηά πεξηθέξεηα αξκφδηνη Οξγαληζκνί ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2508/1997 (ΦΔΚ 
Α 124) εθφζνλ απηνί έρνπλ ηδξπζεί. 
Σέινο γηα ηελ Έγθξηζε Δπέκβαζεο ε απαηηνχκελε γλσκνδφηεζε παξέρεηαη 
απφ ην Γαζαξρείν. 
Όιεο νη αλαγθαίεο γλσκνδνηήζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξσο εκπεξηζηαησκέλεο 
θαη ηεθκεξησκέλεο. 
 
3.13.3  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΓΟΗ ΔΓΚΡΙΗ ΔΠΔΜΒΑΗ 
 
▪ Γηα ηελ έθδνζε έγθξηζεο επέκβαζεο θαηαηίζεηαη, κεηά ηελ έθδνζε ηεο αδείαο 
παξαγσγήο, αίηεζε ζηνλ αξκφδην Γ.Γ. ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο καδί κε ηα 
αλαγθαία δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 1.3. ηεο παξνχζεο. Γηα ηελ 
έθδνζε ηεο έγθξηζεο επέκβαζεο ζπλεθηηκάηαη ε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ 
Γαζαξρείνπ θαη ε ΜΠΔ. 
▪ Ζ ηειηθή έθηαζε γηα ηελ νπνία ζα εθδίδεηαη ε έγθξηζε επέκβαζεο ζα 
πξνθχπηεη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε, νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο ησλ έξγσλ απφ 
άιιεο ρξήζεηο, κε βάζε ηελ ΤΑ 2000/2002 (ΦΔΚ Β 158), ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελ πξνβιεπφκελε ειάρηζηε έθηαζε γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο αδείαο ζε 
πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο. Ζ ράξαμε ηεο εθηάζεσο ζα γίλεηαη ζηελ 
θάζε ηεο ζχληαμεο απφ ηελ αξκφδηα δαζηθή ππεξεζία ηνπ πξσηνθφιινπ 
εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ. 
 
3.13.4. ΠΡΟΘΔΜΙΔ 
 
    Οη πξνζεζκίεο γηα ηε δηαβίβαζε απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή ζηηο 
ππεξεζίεο ή ηνπο θνξείο πνπ είλαη αξκφδηνη γηα ηελ έθδνζε ησλ 
γλσκνδνηήζεσλ είλαη ζε εξγάζηκεο εκέξεο νη θαησηέξσ:
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    Μέζα ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ηνπ 
πιήξνπο θαθέινπ αδεηνδφηεζεο ελφο έξγνπ ΑΠΔ, ε αξκφδηα σο άλσ 
ππεξεζία αδεηνδφηεζεο ππνρξενχηαη λα δηαβηβάζεη ηνλ πιήξε θάθειν ζε 
φινπο ηνπ αξκφδηνπο πξνο γλσκνδφηεζε θνξείο, νη νπνίνη κέζα ζηελ ηαθηή 
θαη απνθιεηζηηθή ρξνληθή πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ακέζσο παξαθάησ, 
πξέπεη λα απνζηείινπλ ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζή ηνπο ζηελ αδεηνδνηνχζα 
ππεξεζία: 
▪ Γηα ηελ ΠΠΔΑ: κέζα ζε δέθα πέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 
παξαιαβή, απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε γλσκνδνηνχληεο θνξείο, ηνπ ζρεηηθνχ 
θαθέινπ. 
▪ Γηα ηελ ΔΠΟ: κέζα ζε ηξηάληα πέληε (35) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 
παξαιαβή ηεο ΜΠΔ, απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε γλσκνδνηνχληεο θνξείο. 
▪ Γηα ηελ έγθξηζε επέκβαζεο ή ηελ άδεηα παξαρψξεζεο: κέζα ζε δεθαπέληε 
15 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή απφ ην Γαζαξρείν ηνπ ζρεηηθνχ 
θαθέινπ. 
    ε πεξίπησζε άπξαθηεο παξέιεπζεο ησλ παξαπάλσ πξνζεζκηψλ ζα 
ζεσξνχληαη ζεηηθέο νη απαληήζεηο ησλ γλσκνδνηνχλησλ θνξέσλ, θαη ε 
ζρεηηθή αίηεζε αδεηνδφηεζεο ζα πξνσζείηαη ζην επφκελν ζηάδην. 
▪ Ζ απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ρνξεγείηαη, γηα κελ ηελ 
ΠΠΔΑ κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ 
γλσκνδνηήζεσλ ή άιισο απφ ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα 
ηελ ππνβνιή ηνπο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία αδεηνδφηεζήο ηεο, γηα δε ηελ ΔΠΟ 
κέζα ζε δέθα πέληε (15) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ 
γλσκνδνηήζεσλ ή άιισο απφ ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα 
ηελ ππνβνιή ηνπο. 
▪ Ζ έγθξηζε επέκβαζεο ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε ρνξεγείηαη απφ ηνλ Γεληθφ 
Γξακκαηέα ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο κέζα ζε 40 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 
ππνβνιή ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο θαη ηνπ θαθέινπ. Πξναπαηηνχκελν 
γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο επέκβαζεο είλαη ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ΑΠΔ. 
▪ Με ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε κέζσ ηεο κείσζεο ησλ «λεθξψλ» ρξφλσλ ηεο 
αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο, παξέρεηαη ε επρέξεηα ζηνλ αηηνχληα λα ππνβάιεη 
απ’ επζείαο ην ζρεηηθφ θάθειν αδεηνδφηεζεο ζηνπο αξκφδηνπο 
γλσκνδνηνχληεο θνξείο, γηα ηε ιήςε ηεο απαηηνχκελεο γλσκνδφηεζεο, κε 
ηαπηφρξνλε ππνβνιή αθξηβνχο αληηγξάθνπ ηνπ αηηήκαηνο θαη ζηελ αξκφδηα 
γηα ηελ αδεηνδφηεζε ππεξεζία. 
 
3.13.5. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
    Ο θάθεινο απηφο πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, φπσο 
απηά θαζνξίζζεθαλ κε ηελ ΚΤΑ15393/2332/2002 (ΦΔΚ Β 1022): 
 
Α. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
 
▪ Ολνκαζία ηνπ θαη είδνο ηνπ έξγνπ (κέγεζνο, ηερλνινγία) 
▪ Γεσγξαθηθή ζέζε θαη ππάξρνπζα θαηάζηαζε πεξηβάιινληνο 
▪ πλνπηηθή πεξηγξαθή έξγνπ (έθηαζε θαη είδνο επέκβαζεο θαη κέηξα 
πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ) 
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Β. ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ 
 
▪ Γεληθή πεξηγξαθή έξγνπ (ζέζε, είδνο, έθηαζε) 
▪ Σν είδνο, ηελ εθαξκνδφκελε ηερλνινγία, ηα γεληθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 
▪ Σηο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην έξγν ή ε 
δξαζηεξηφηεηα 
i. Σνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο 
ii. Αλαθνξά ζε ηπρφλ εγθεθξηκέλα ρσξνηαμηθά θαη ξπζκηζηηθά ζρέδηα, 
πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη ρξήζεηο γεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πξνηεηλφκελε 
πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 
iii. Γεσινγηθέο – πδξνινγηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο 
iv. Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 
v. Βιάζηεζε – παλίδα – βηφηνπνη 
vi. Σνπίν – αηζζεηηθή εθηίκεζε 
vii. Σπρφλ πθηζηάκελε δηαρείξηζε δαζηθψλ εθηάζεσλ 
▪ Σε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 
▪ Σε ζσξεπηηθή δξάζε κε άιια έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο 
▪ Σελ παξαγσγή απνβιήησλ 
▪ Σελ πξνθαινχκελε ξχπαλζε θαη ηηο νριήζεηο 
▪ Μεηαβνιέο ζηε γεσκνξθνινγία θαη επηπηψζεηο ζην ηνπίν 
▪ Δπηπηψζεηο ζηε βιάζηεζε – βηφηνπνπο 
▪ Δπηπηψζεηο ζηελ παλίδα 
▪ Δπηπηψζεηο ζηνλ πδξνινγηθφ θχθιν θαη ζηηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ 
▪ Κίλδπλνη (θσηηάο, μήξαλζεο) θιπ. ζην ρψξν επέκβαζεο θαη ζηελ επξχηεξε 
δαζηθή πεξηνρή 
▪ Δπηπηψζεηο απφ ιχκαηα 
▪ Δηδηθή κειέηε ζνξχβνπ 
i. Φσηνξεαιηζηηθή απεηθφληζε ηεο εγθαηάζηαζεο 
ii. Δπηπηψζεηο ζηελ Κνηλσληθή θαη Αλαπηπμηαθή θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο. 
▪ Δπηπηψζεηο ζην Πνιηηηζηηθφ θαη Αλζξσπνγελέο Πεξηβάιινλ 
▪ Σελ πξφιεςε αηπρεκάησλ ηδίσο απφ ηελ ρξήζε νπζηψλ ή ηερλνινγίαο 
▪ Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ, 
λα κεησζνχλ θαη εθφζνλ είλαη δπλαηφλ, λα επαλνξζσζνχλ ζεκαληηθέο 
δπζκελείο επηπηψζεηο. 
i. Απνθαηάζηαζε γεσκνξθνινγίαο 
ii. Μέηξα γηα ηε δηαηήξεζε εηδψλ βηνηφπσλ 
iii. Γηαηήξεζε – απνθαηάζηαζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ηνπίνπ-αηζζεηηθή 
αλαβάζκηζε 
iv. Μέηξα γηα ηελ πξνιεπηηθή θαη θαηαζηαιηηθή πξνζηαζία ηεο βιάζηεζεο. 
▪ πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξίσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ πνπ κειεηά ν 
Κχξηνο ηνπ Έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ππφδεημε ησλ θπξίσλ ιφγσ ηεο 
επηινγήο ηνπ, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. 
▪ Σα νθέιε γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία, ηελ εζληθή αζθάιεηα, ηε δεκφζηα πγεία 
θαη ηελ εμππεξέηεζε άιισλ ιφγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 
▪ Θεηηθέο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ ζε κία 
επξχηεξε πεξηνρή απφ εθείλε πνπ επεξεάδεηαη άκεζα απφ ην έξγν ή ηε 
δξαζηεξηφηεηα. 
▪ Αλαγθαία κέηξα κεηά ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο.
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Γ. ΥΑΡΣΔ ΚΑΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 
 
▪ Σνπνγξαθηθνί ράξηεο θαηάιιειεο θιίκαθαο (1:50.000 θαη 1:5.000), πνπ ζα 
απνηππψλνπλ ηε ζέζε θαη ηελ έθηαζε ηνπ έξγνπ, φπσο θαη ηηο πθηζηάκελεο 
ππνδνκέο θαη ρξήζεηο ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο ζηνπο αλσηέξσ ράξηεο ζα 
απνηππψλεηαη ζε επίπεδν πξνκειέηεο – βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο παξνχζεο, ε φδεπζε ηνπ δηθηχνπ 
δηαζχλδεζεο ηνπ ηαζκνχ Παξαγσγήο Δλέξγεηαο κε ην ηπρφλ πθηζηάκελν 
δίθηπν κεηαθνξάο ελέξγεηαο. 
▪ Φσηνγξαθηθφ πιηθφ ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο, ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ ηεο, 
φζν θαη απφ ραξαθηεξηζηηθά ζεκεία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Δηδηθά γηα ηα 
έξγα ηεο Γεχηεξεο (Β΄) θαηεγνξίαο ηνπ Ν. 3010/02, φπσο εμεηδηθεχζεθαλ κε 
ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 15393/2332/2002, εθφζνλ ε αξκφδηα αδεηνδνηνχζα 
Τπεξεζία, θαηά ηελ εμέηαζε ηεο ΠΠΔΑ, θξίλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ή 
δξαζηεξηφηεηα δελ πξνθαιεί ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ, ηφηε ε 
ΠΠΔΑ απνηειεί ηε ΜΠΔ γηα ηελ απαηηνχκελε έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
φξσλ. 
     Σφζν ζηελ ΠΠΔΑ φζν θαη ζηε ΜΠΔ, ζα πεξηιακβάλεηαη ρσξηζηφ θεθάιαην, 
ην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ζηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δίθηπν δηαζχλδεζεο, 
ζε επίπεδν πξνκειέηεο – βαζηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ αδεηνδφηεζε ησλ άλσ 
έξγσλ δηαζχλδεζεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε Ννκνζεζία. 
Δπίζεο, γηα έξγα Α/Π, επηηξέπεηαη ε κεηαβνιή ηεο ηζρχνο ησλ 
αλεκνγελλεηξηψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο ηνπ Α/Π κέρξη θαη +/-15%, θαζψο 
θαη ε κεηαβνιή ηεο ζρεηηθήο ρσξνζέηεζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ κέζα ζην 
δεδνκέλν ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ Α/Π ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ ηνπ φξσλ ή ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζήο ηνπ, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη δελ κεηαβάιιεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 
αλεκνγελλεηξηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ε 
αδεηνδνηνχζα ππεξεζία απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, γηα ηηο επειζνχζεο 
κεηαβνιέο, θαη πξνζαξκφδεηαη αληίζηνηρα ε άδεηα εγθαηάζηαζεο, ρσξίο 
αλάγθε επαλαδεηνδφηεζεο. 
     Δθφζνλ ππάξμεη αλαρσξνζέηεζε ησλ Α/Γ ζηε θάζε ηνπ ηειηθνχ 
ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ, κέζα φκσο ζην δεδνκέλν πεξίγξακκα πνπ έρεη ήδε 
ππνβιεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν, ηφηε απαηηείηαη απιψο ε ελεκέξσζε ηεο 
αδεηνδνηνχζαο ππεξεζίαο κε απαηηνπκέλεο ηεο εθ λένπ γλσκνδφηεζεο ή 
αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. 
     Όηαλ δχν ή πεξηζζφηεξα έξγα ΑΠΔ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην αηηνχληα, 
βξίζθνληαη ζε κηθξή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα απαηηείηαη ε ζπλνιηθή 
απνηίκεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 
ελδηαθεξφκελνπ, ηα έξγα απηά λα εμεηάδνληαη απφ ηελ αδεηνδνηνχζα 
ππεξεζία δηαδνρηθά θαη ζσξεπηηθά, δειαδή λα εμεηάδεηαη ην πξψην αθ’ 
εαπηνχ, ην δεχηεξν ζε ζπλάξηεζε κε ην πξψην, ην ηξίην ζε ζπλάξηεζε κε ην 
πξψην θαη ην δεχηεξν καδί, θ.ν.θ. ηελ απνηίκεζε ηεο σο άλσ ζσξεπηηθήο 
δξάζεο ησλ έξγσλ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα έξγα εθείλα (ΑΠΔ ή ινηπά) 
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, πνπ έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ή εγθαηάζηαζεο. 
     Μεηά ηελ ιήμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ Παξαγσγήο Δλέξγεηαο, ε 
εηαηξεία πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηνλ ηαζκφ, ππνρξενχηαη λα απνκαθξχλεη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο θαη λα απνθαηαζηήζεη ην ηνπίν ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. 
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     Με ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο θαηαξγνχληαη φιεο νη Τπνπξγηθέο απνθάζεηο 
θαη εγθχθιηνη εθφζνλ ξπζκίδνπλ θαηά δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηε δηαδηθαζία 
έθδνζεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αδεηψλ. 
 
3.13.6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΈΓΚΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 
ΟΡΩΝ 
 
    Ο θάθεινο απηφο πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε ΜΠΔ ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζα 
αλαιχεη εθηελέζηεξα θαη αλαιπηηθφηεξα ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
πεξηέρνληαη ζηελ ΠΠΔΑ. 
 
3.13.7 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ ΈΓΚΡΙΗ ΔΠΔΜΒΑΗ 
 
    Ο θάθεινο απηφο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
▪ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
▪ ΥΑΡΣΔ ΚΑΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ (φπσο θαη γηα ηελ ΠΠΔΑ). 
 
 
 
 
1
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

2
Hellastat (Διιεληθή Δηαηξεία ηαηηζηηθψλ & Οηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ)  

3  
 Σεχρνο Μαΐνπ-Ηνπλίνπ 2010 ηνπ δίγισζζνπ πεξηνδηθφπ  "analysen"  ηνπ  Διιελνγεξκαληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ 

4
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

5 
εκεηψζεηο Σκήκαηνο Μεραλνινγίαο Α.Σ.Δ.Η. Κξήηεο 

 
www.tm.teiher.gr/.../kataskevi_aiolikou_parkou.ppt 
 
6
 Νηθνιαίδνπ Νίθε / ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ : Ζ ΥΡΖΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΚΑΗ ΣΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ / Πάληεην Παλεπηζηεκίν 
Αζελψλ /  

 
7
 Εαραξάθε Δπαλζία / ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩΔΩΝ Δ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  / ΣΔΗ Κξήηεο / Σκήκα Δλεξγεηαθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο 

Σερλνινγίαο / Εισηγητής:  Σζαγθαξάθεο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο 
 

http://www.tm.teiher.gr/.../kataskevi_aiolikou_parkou.ppt
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/per
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/per
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/per


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                                                          Αιολικά Πάρκα Πλήσίον Οικισμών

   

93 
1
 Δλεξγεηαθν Γξαθείν Ίνπ – Αηγαίνπ / ΟΙ ΑΠΔ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΙΑ 

KΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΛΕΣΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 
 
4.1  Οι ΑΠΕ ζηα Ελληνικά Νηζιά1 
 
    Κνηλό ραξαθηεξηζηηθό ησλ πεξηζζόηεξσλ από ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ είλαη ην 
µεγάιν αηνιηθό θαη ειηαθό δπλαµηθό, ελώ ζε µεξηθά λεζηά ππάξρεη αξθεηά 
αμηόινγν γεσζεξµηθό δπλαµηθό, µε ραξαθηεξηζηηθόηεξα παξαδείγµαηα ηε 
Μήιν θαη ηε Νίζπξν (γεσζεξµηθά πεδία πςειήο ελζαιπίαο). ζηόζν, ε 
ηερλνινγία-θιεηδί γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ, θαη γεληθόηεξα γηα ηνλ Διιαδηθό 
ρώξν, είλαη ε εθµεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζε µεγάιε θιίµαθα γηα 
ειεθηξνπαξαγσγή. 
    Έξεπλα ηεο ΔΛΔΣΑΔΝ έρεη δείμεη όηη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηνπ 18% 
ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο από ΑΠΔ ζηελ Διιάδα µέρξη ην 2020, ζα πξέπεη λα 
έρνπλ εγθαηαζηαζεί έσο ηόηε, ζπλνιηθά, πεξίπνπ 8000-10000 MW 
εγθαηεζηεµέλεο αηνιηθήο ηζρύνο. ύµθσλα µε ηα ζεµεξηλά ζηνηρεία ν ζηόρνο 
απηόο δελ ζα επηηεπρζεί. ηηο 31-12-07 απηή αλεξρόηαλ ζηα 871MW, ελώ από 
απηά, ζηνλ λεζησηηθό ρώξν ηνπ Αηγαίνπ, εθηόο ηεο Δύβνηαο, έρνπλ 
εγθαηαζηαζεί 203 MW, θη αλ εμαηξέζνπµε θαη ηελ Κξήηε, ζηα ππόινηπα λεζηά 
έρνπλ εγθαηαζηαζεί µόιηο 71 MW, ηα 53 MW από απηά ζηα 32 λεζηά 
ηνπ δηθηύνπ ∆ΑΦΝΗ. 
   Σαπηόρξνλα, ηα λεζηά, ιόγσ ηεο ρξήζεο θπξίσο ζπµβαηηθώλ µνλάδσλ µε 
θαύζηµν πεηξέιαην γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο µεγάιεο 
επνρηαθήο δηαθύµαλζεο ζηε δήηεζε, παξνπζηάδνπλ πνιύ µεγάια θόζηε αλά 
παξαγόµελε kWhel. 
    Δίλαη επνµέλσο πξνθαλέο όηη ηα λεζηά πξέπεη όρη µόλν λα απεμαξηεζνύλ 
από ην πεηξέιαην, αιιά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθώλ 
ζηόρσλ, µε ηε δεµηνπξγία µεγάισλ µνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο από ΑΠΔ 
θαη ηελ ηαπηόρξνλε δηαζύλδεζή ηνπο µε ηελ Ηπεηξσηηθή Διιάδα, όπνπ απηό 
είλαη εθηθηό, ώζηε λα ηξνθνδνηήζνπλ µεγαιύηεξα δίθηπα. 
 
4.2  Κοινφνική αποδοτή ηφν ΑΠΕ και ΕΞΕ ζηα νηζιά1 
 
    Η γεληθή ζηάζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ΟΣΑ ησλ λεζηώλ απέλαληη ζηηο ΑΠΔ 
θαη ζηηο ηερληθέο ΔΞΔ, όζνλ αθνξά επεµβάζεηο µηθξήο θιίµαθαο, ζα ιέγαµε 
πσο είλαη µάιινλ ζεηηθή, ρσξίο λα ιείπνπλ σζηόζν αληηδξάζεηο, αληηξξήζεηο, 
δηαθσλίεο θαη ζθεπηηθηζµόο. Η ζηάζε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ αιιάδεη ζε 
γεληθέο γξαµµέο όζν µεγαιώλνπλ ηα MW ησλ δπλεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
ΑΠΔ. Η θπξίαξρε ζηάζε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ θαη ησλ θνξέσλ ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο ζα ιέγαµε όηη ζπλνςίδεηαη σο εμήο: 
 
«Ναη ζηελ εγθαηάζηαζε ΑΠΔ, αιιά µόλν γηα ηελ απνθιεηζηηθή ηθαλνπνίεζε 
ησλ αλαγθώλ ηνπ εθάζηνηε λεζηνύ ή ηνπ δήµνπ θαη ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε 
επίπησζε ζηα νηθνλνµηθά ζπµθέξνληα ησλ θαηνίθσλ, ζηηο ηδηνθηεζίεο, ζηνλ 
ηνπξηζµό, ζηελ αηζζεηηθή θαη ζην πεξηβάιινλ.» 
 
    ζνλ αθνξά δπλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ µεγαιύηεξεο θιίµαθαο, δειαδή 
αηνιηθά πάξθα ή εγθαηαζηάζεηο εθµεηάιιεπζεο γεσζεξµίαο πςειήο ελζαιπίαο 
γηα ειεθηξνπαξαγσγή (Μήινο, Νίζπξνο) ε ζηάζε ησλ θνηλσληώλ είλαη ζρεδόλ 
πάληα αξλεηηθή. Σέηνηεο εγθαηαζηάζεηο µπνξεί λα είλαη είηε ζε ζύλδεζε µε ην 
επεηξσηηθό δίθηπν, είηε ζε δίθηπν λεζηώλ, ή µπνξεί λα έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ 
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ηθαλνπνίεζε ηεο ει.δήηεζεο ελόο µεγάινπ λεζηνύ (π.ρ. Ρόδνο, Λέζβνο, Υίνο). 
Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε µηθξώλ λεζηώλ µε άθζνλν αηνιηθό ή γεσζεξµηθό 
δπλαµηθό, όπνπ πξνηείλνληαη,  πξνσζνύληαη επελδύζεηο µεγάινπ µεγέζνπο 
γηα ζπλεηζθνξά ζε µεγαιύηεξα δίθηπα, όπσο ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο ή 
λεζησηηθώλ δηθηύσλ, νη αληηδξάζεηο είλαη πνιύ έληνλεο. πρλά απηέο παίξλνπλ 
δηαζηάζεηο «πνιέµνπ» ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ απέλαληη ζηνπο επελδπηέο, 
ηνπο θξαηηθνύο θνξείο θαη ηηο ΑΠΔ γεληθόηεξα. 
      Βαζηθόηεξνο ιόγνο γηα απηή ηε ζηάζε ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ είλαη ε 
έιιεηςε ελεµέξσζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηηο ΑΠΔ θαη εμνηθείσζήο ηνπ µε απηέο. 
Άιινη ιόγνη είλαη: 
Η έιιεηςε ελεµέξσζεο γηα: 
 

 Πεξηβαιινληηθά δεηήµαηα (θιηµαηηθή αιιαγή) 

 Οηθνλνµηθά δεηήµαηα ζε ζρέζε µε ηηο ΑΠΔ θαη ην πξαγµαηηθό θόζηνο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπµβαηηθώλ µνλάδσλ 

 Σνπο εζληθνύο ζηόρνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο ζεµαζίαο ηεο ζπλεηζθνξάο 
ησλ λεζηώλ ζε απηνύο 

 Σν ραµειό µνξθσηηθό επίπεδν ησλ µηθξώλ θαη απνµνλσµέλσλ θνηλσληώλ 
ησλ  λεζηώλ 

 Η έιιεηςε ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα πξνώζεζε ησλ ΑΠΔ ζηηο ηνπηθέο  
θνηλσλίεο 

      Οη πξνηάζεηο γηα πνιύ µεγάιεο εγθαηαζηάζεηο ζε µηθξά λεζηά, πνπ 
αλαπόθεπθηα δεµηνπξγνύλ αξλεηηθό θιίµα θαη θαρππνςία ζηηο ηνπηθέο 
θνηλσλίεο. Οη θνηλσλίεο απηέο είλαη αλώξηµεο λα δερηνύλ ηόζν µεγάια έξγα, 
ελώ ζε νξηζµέλεο πεξηπηώζεηο, ηα έξγα απηά είλαη ππεξβνιηθά θαη δελ 
ιαµβάλνπλ ππόςε ηηο νηθνγεσγξαθηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ µηθξώλ λεζηώλ. 
 
4.3  Αιολική Ενέργεια: Παράγονηας «κλειδί» για ηο Αιγαίο1 
 
     Παξάγνληαο «θιεηδί» γηα µεγάιε δηείζδπζε ησλ ΑΠΔ ζην ειιεληθό 
ελεξγεηαθό ηζνδύγην είλαη ε εθµεηάιιεπζε ηνπ αηνιηθνύ δπλαµηθνύ, πνπ είλαη 
άθζνλν ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο ζην Αηγαίν. Γηα λα πεηύρεη ε Διιάδα ηνπο 
εζληθνύο ηεο ζηόρνπο θξίλεηαη αλαγθαία ε ζπλεηζθνξά ησλ λεζηώλ ζηελ 
ειεθηξνπαξαγσγή ηεο ρώξαο µε εγθαηάζηαζε µεγάισλ Α/Π ζε απηά θαη 
δηαζύλδεζή ηνπο, όπνπ απηό είλαη εθηθηό, µε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. 
    Πξνηάζεηο θαη αηηήζεηο γηα ηέηνηνπ µεγέζνπο αηνιηθά πάξθα (ηεο ηάμεο ησλ 
300 ΜW) έρνπλ ήδε γίλεη γηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ πνπ δελ έρνπλ αθόµα 
δηαζπλδεζεί, όπσο π.ρ. ηε θύξν θα ηε έξηθν. ζηόζν, θάζε επελδπηηθό 
ζρέδην ηέηνηαο θιίµαθαο βξίζθεη εµπόδην ζηελ έληνλε αληίζεζε ησλ θαηνίθσλ, 
πνπ ζπλήζσο ζεσξνύλ ηέηνηεο δξάζεηο «απεηιή» γηα απηνύο θαη γηα ηνλ ηόπν 
ηνπο, θαη ίζσο όρη άδηθα. 
    Έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο ελαληίσζήο ηνπο είλαη ε αηζζεηηθή. 
Πξνθαλώο ην ζέµα ηεο αηζζεηηθήο είλαη θαζαξά ππνθεηµεληθό θαη είλαη ινγηθό 
ζε νξηζµέλνπο λα αξέζνπλ νη Α/Γ ελώ ζε άιινπο όρη. ζηόζν, έξεπλεο έρνπλ 
δείμεη όηη, όζνλ αθνξά ηηο ΑΠΔ, ν ηξόπνο πνπ ηηο βιέπεη θαλείο αηζζεηηθά 
εμαξηάηαη από ζε µεγάιν βαζµό από ηελ ελεµέξσζε θαη ηε πεξηβαιινληηθή 
επαηζζεηνπνίεζε. ύµθσλα µε απηέο, όζν πην πεξηβαιινληηθά 
επαηζζεηνπνηεµέλνο θαη ελεµεξσµέλνο γηα ηηο θιηµαηηθέο αιιαγέο είλαη θαλείο, 
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ηόζν πην πξόζπµνο είλαη λα ηηο δερηεί ζηελ θαζεµεξηλή ηνπ δσή, ζην ηόπν 
ηνπ, αθόµα θαη ζηελ θαηνηθία ηνπ. 
     Άιιεο αηηίεο αληίξξεζεο ησλ θνηλσληώλ είλαη: 
  • Ο θόβνο ηνπο γηα µείσζε ηνπ ηνπξηζµνύ θαη νηθνλνµηθή ύθεζε ηνπ ηόπνπ 
(πνπ είλαη άµεζα ζπλδεδεµέλνο µε ζέµαηα αηζζεηηθήο) 
  • Φόβνο γηα ηπρόλ µείσζε ηεο αμίαο ησλ ηδηνθηεζηώλ ησλ θαηνίθσλ 
  • Η αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ από ηε δηάλνημε δξόµσλ 
  • Οη επεµβάζεηο θαη αιινηώζεηο ζε πξνζηαηεπµέλνπο νηθόηνπνπο 
  • Οη πξνηάζεηο γηα ππεξβνιηθά µεγέζε Α/Π, πνπ δελ ηαηξηάδνπλ µε ηα 
ηδηαίηεξα νηθνγεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ µηθξώλ λεζηώλ 
  • Φόβνη γηα ζλεζηµόηεηα ησλ πηελώλ 
  • Φόβνη γηα πςειά επίπεδα ζνξύβνπ 
  • Φόβνη γηα επηπηώζεηο ζηε πγεία ησλ θαηνίθσλ 
  • Φόβνη γηα εγθαηάιεηςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ όηαλ πεξάζεη ν ρξόλνο δσήο 
ηνπο (δπζηπρώο ππάξρνπλ ηέηνηα θαθά παξαδείγµαηα ζε Κύζλν θαη 
αµνζξάθε) 
  • Φόβνη γηα εξεµνπνίεζε ησλ πεξηνρώλ ησλ Α/Π 
     Οη παξαπάλσ αηηίεο (εμαηξνπµέλεο ηεο πεξίπησζεο ησλ ππεξβνιηθά 
µεγάισλ Α/Π) νθείινληαη ζηελ άγλνηα θαη ζηελ έιιεηςε ελεµέξσζεο θαη 
εμνηθείσζεο ησλ θνηλσληώλ µε ηηο Α/Γ. Σν θπξίαξρν δήηεµα ηνπ µεγέζνπο ηνπ 
Α/Π πνπ ζα µπνξνύζε λα εγθαηαζηαζεί ζε έλα λεζί µε ηελ µηθξόηεξε δπλαηή 
επέµβαζε ζην ηνπίν, µπνξεί λα πξνζεγγηζηεί µε δηάθνξνπο επηζηεµνληθνύο 
θαη απνηειεζµαηηθνύο ηξόπνπο, όπσο είλαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ-ζε 
ζπλδπαζµό µε µειέηε δηαθόξσλ πηζαλώλ ζελαξίσλ εγθαηάζηαζεο. 
    Παξόια απηά, ππάξρνπλ θαη ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ΟΣΑ λεζηώλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη πην ζεηηθέο, αθόµα θαη ζε µεγάια Α/Π. Σέηνηεο θνηλσλίεο είλαη 
απηέο πνπ είηε έρνπλ ελεµεξσζεί ζσζηά, είηε έρνπλ εμνηθεησζεί µε ηηο Α/Γ, είηε 
δελ βαζίδνληαη θπξίσο ζηνλ ηνπξηζµό γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο, νπόηε 
θνβνύληαη ιηγόηεξν ηπρόλ επηπηώζεηο ζηνλ ηνµέα απηό. 
    Έλαο αθόµα ζεµαληηθόο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν αληηδξνύλ νη ηνπηθέο 
θνηλσλίεο ησλ λεζηώλ, αιιά θαη ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο, ζηα έξγα ΑΠΔ, θαη 
εηδηθόηεξα ζηελ αλέγεξζε Α/Γ, είλαη ε θαρππνςία θαη ε γεληθά αξλεηηθή 
αληηµεηώπηζε απέλαληη ζε ηδηώηεο επελδπηέο, ζε ζπλάξηεζε µε ηελ 
ηνπηθηζηηθή ηνπο αληίιεςε. Οη Έιιελεο είλαη θξαηηθηζηέο θαη γη’απηό δελ 
µπνξνύλ λα αλερζνύλ όηη ζα γίλεη ηδησηηθή αλάπηπμε, ελώ ε 
επηρεηξεµαηηθόηεηα ζεσξείηαη ελνρνπνηεµέλε. Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο ιέλε όηη «ν 
ηάδε ζέιεη λα βάιεη/έβαιε ηηο Α/Γ πάλσ από ην θεθάιη µνπ γηα λα πινπηίδεη 
απηόο». Έηζη, όινη ππνζηεξίδνπλ όηη είλαη ππέξ ησλ ΑΠΔ, αξθεί απηέο λα 
εγθαηαζηαζνύλ όζν γίλεηαη πην µαθξηά από ηνλ ηόπν ηνπο θαη ζε µέξνο πνπ 
δελ πξόθεηηαη λα βξεζνύλ πνηέ. 
     Ωζηόζν, µηα πξαθηηθή γηα ηελ θάµςε απηήο ηεο αξλεηηθήο ζηάζεο, πνπ έρεη 
ήδε απνδεηρηεί όηη έρεη απνηειέζµαηα ζε άιιεο ρώξεο, είλαη λα 
ζπµπεξηιάβνπλ νη επελδπηέο σο µεηόρνπο θαη ηνπο θαηνίθνπο µηα πεξηνρήο, 
πέξα από ην αληηζηαζµηζηηθό όθεινο γηα ηνπο ∆ήµνπο πνπ θηινμελνύλ Α/Π θαη 
έρεη ήδε νξηζηεί σο 3% ησλ εζόδσλ ηνπ Α/Π. 
Απηόο ν ηξόπνο µπνξεί λα µελ δηαµνξθώλεη άµεζα πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε 
αιιά µάιινλ ηαηξηάδεη ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ µέζνπ Έιιελα. 
    Διπίδα γηα θαιύηεξε θνηλσληθή απνδνρή θαη επνµέλσο επνίσλν µέιινλ 
ησλ ΑΠΔ θαη ηεο εμνηθνλόµεζεο ελέξγεηαο είλαη ε ζηάζε ησλ λέσλ αλζξώπσλ 
ζηα λεζηά θαη ηελ ππόινηπε Διιάδα. Η εθπαίδεπζή, ε µόξθσζή ηνπο θαη ε 
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απμεµέλε πεξηβαιινληηθή ηνπο ζπλείδεζε ζπγθξηηηθά µε ηηο πξνεγνύµελεο 
γεληέο ζπλεηζθέξνπλ ζε απηήλ ηελ απνδνρή, ε νπνία απνδεηθλύεηαη από 
ζρεηηθέο έξεπλεο. 
 
4.4 Μελέηες Περιπηώζεφν Αιολικών Πάρκφν ζε νηζιά ηοσ Αιγαίοσ1 
 
4.4.1 Πεξηπηώζεηο ελαληίσζεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ 
 
4.4.1.1 θύξνο 
 
    Η θύξνο είλαη ην λνηηόηεξν θαη µεγαιύηεξν λεζί ησλ πνξάδσλ, έλα 
ζύµπιεγµα λεζηώλ ζην Αηγαίν Πέιαγνο. Έρεη έθηαζε 209 km2 θαη πεξίπνπ 
3000 µόληµνπο θαηνίθνπο. Σν λεζί είλαη νξεηλό θαη ζην λόηην ηµήµα ηνπ 
αθαηνίθεην. Δπίζεο δελ είλαη δηαζπλδεδεµέλν µε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα. Η 
ειεθηξνπαξαγσγή γίλεηαη µε ζπµβαηηθέο µνλάδεο, ελώ δελ ππάξρνπλ 
θαζόινπ εγθαηαζηάζεηο ΑΠΔ γηα ειεθηξνπαξαγσγή. ην λεζί ππάξρεη 
άθζνλν αηνιηθό δπλαµηθό (µέζε εηήζηα ηηµή ηαρύηεηαο αλέµνπ ~10m/s )., ελώ 
απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε λεζηνύ ηνπ Αηγαίνπ µε θαιέο πξννπηηθέο 
δηαζύλδεζεο, ηνπ νπνίνπ νη θάηνηθνη αληηδξνύλ ζηελ εγθαηάζηαζε µεγάισλ 
µνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο από ΑΠΔ 
    Πξόζθαηα έγηλε αίηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή αηνιηθνύ πάξθνπ ζην λόηην 
ηµήµα ηνπ λεζηνύ, ην νπνίν είλαη απνµαθξπζµέλν θαη αθαηνίθεην, ζπλνιηθήο 
ηζρύνο 333 MW (111Α/Γ ησλ 3 MW) µε ηαπηόρξνλε δηαζύλδεζε ηνπ λεζηνύ µε 
ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ηεο νπνίαο ηα έμνδα αλαιαµβάλεη ν ηδηνθηήηεο. Από 
ηόηε, ζρεδόλ όινη νη θάηνηθνη ηεο θύξνπ έρνπλ θπξήμεη πόιεµν απέλαληη ζηελ 
ελδερόµελε εγθαηάζηαζε, ε νπνία έρεη πάξεη δηαζηάζεηο «απεηιήο» γηα 
απηνύο. Υαξαθηεξηζηηθά, παξνµνηάδνπλ ηηο Α/Γ µε «ειηθνθόξα ηέξαηα» θαη ηελ 
επέλδπζε σο µηα θαινζηεµέλε επηρείξεζε αδίζηαθησλ πνπ ζέινπλ λα 
θαηαζηξέςνπλ ηνλ ηόπν πξνο όθειόο ηνπο. 
    Οη βαζηθνί ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνβάιινπλ αληίζηαζε είλαη ν θόβνο 
ηνπο γηα «ξηδηθή εμαθάληζε» ηνπ ηνπξηζµνύ, γηα θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ 
πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξνζηαηεπόµελεο παλίδαο θαη ε αηζζεηηθή 
ξύπαλζε.Τπνζηεξίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε Α/Γ πνπ ζα θαιύπηνπλ µόλν ηηο 
αλάγθεο ηνπ λεζηνύ (δει. 1 Α/Γ). Οη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 
δηαηεξνύλ πην µεηξηνπαζή ζηάζε, πξνζπαζώληαο λα θαηαθέξνπλ µηα 
ζπµβηβαζηηθή ιύζε, δειαδή ηελ εγθαηάζηαζε µηθξόηεξνπ αξηζµνύ Α/Γ. 
    Δίλαη γεγνλόο πσο ε θνηλσλία ηεο θύξνπ ήηαλ αλώξηµε γηα λα δερηεί έλα 
ηόζν µεγάιν έξγν. Τπάξρεη παληειήο έιιεηςε ελεµέξσζεο ησλ θαηνίθσλ γηα 
ηηο Α/Γ θη απηό θαίλεηαη από ηα επηρεηξήµαηα θαηαζηξνθνινγίαο πνπ 
ππνζηεξίδνπλ όπσο όηη «νη Α/Γ πξνθαινύλ θαξθίλν» θ.α. Αμίδεη επίζεο λα 
ηνληζηεί όηη ην µνξθσηηθό επίπεδν ησλ θπξηαλώλ είλαη ηδηαίηεξα ραµειό. 
 
4.4.1.2 έξηθνο 
    Παξόµνηα πεξίπησζε µε απηή ηεο θύξνπ είλαη ε πεξίπησζε ηεο εξίθνπ. 
Γη’απηό ην ιόγν επηιέρηεθε λα παξνπζηαζηεί, παξόιν πνπ δελ απνηειεί µέινο 
ηνπ δηθηύνπ «∆ΑΦΝΗ». Αλήθεη ζηηο ∆πηηθέο Κπθιάδεο θαη βξίζθεηαη λόηηα ηεο 
Κύζλνπ θαη βνξεηνδπηηθά ηεο ίθλνπ. Έρεη έθηαζε 75 km2 θαη πιεζπζµό 
πεξίπνπ 1400 θαηνίθνπο. Βξίζθεηαη πεξίπνπ 170 km (92nmi) Ννηηναλαηνιηθά 
ηνπ Πεηξαηά. 
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     Η έξηθνο είλαη µε δηαζπλδεδεµέλε, ρξεζηµνπνηεί ζπµβαηηθέο µνλάδεο 
ειεθηξνπαξαγσγήο, ελώ δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε απηήλ µνλάδεο ΑΠΔ γηα 
ειεθηξνπαξαγσγή. Έρεη πξνηαζεί θαηαζθεπή Α/Π ηζρύνο 261 MW (87 Α/Γ 
ησλ 3 MW). 
     Οµνίσο µε ηε θύξν, νη αληηδξάζεηο ηνπ θόζµνπ είλαη έληνλεο, γηα ηνπο 
ίδηνπο ιόγνπο. Ωζηόζν, ε έξηθνο είλαη αξθεηά µηθξόηεξν λεζί θαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή θαίλνληαη δηθαηνινγεµέλα ηα παξάπνλα ησλ θαηνίθσλ. 
Δπεηδή ην λεζί είλαη ζρεηηθά µηθξό, ην δήηεµα ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ηνπίνπ είλαη 
πην ιεπηό θαη ζίγνπξα απαηηείηαη πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ζηα πιαίζηα µειέηεο 
αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ. 
 
4.4.2  Α/Π ζε αθαηνίθεηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ – Οη πεξηπηώζεηο ηεο Γπάξνπ θαη 
ηεο Μαθξνλήζνπ 
 
      Μηα ηδέα γηα επίηεπμε ηεο δεηνύµελεο µεγάιεο δηείζδπζεο ησλ ΑΠΔ ζην 
ελεξγεηαθό ηζνδύγην ηεο Διιάδαο είλαη ε εθµεηάιιεπζε µηθξώλ αθαηνίθεησλ 
λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ, µε όζν ην δπλαηόλ µηθξόηεξε απόζηαζε από ηελ 
επεηξσηηθή Διιάδα (µηθξόηεξν θόζηνο δηαζύλδεζεο) γηα θαηαζθεπή µεγάισλ 
Α/Π. Οπζηαζηηθά ηέηνηα Α/Π µνηάδνπλ µε ηα offshore Α/Π, µόλν πνπ ζα είλαη 
εγθαηεζηεµέλα πάλσ ζε αθαηνίθεηα λεζηά. 
      ∆ύν ηέηνηεο πεξηπηώζεηο λεζηώλ γηα ηα νπνία έρνπλ γίλεη πξνηάζεηο γηα 
µεγάια Α/Π είλαη ε Μαθξόλεζνο (πνπ αλήθεη δηνηθεηηθά ζηε Κέα) θαη ε 
Γπάξνο. µσο αθόµα θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, πέξα από ηα όπνηα άιια 
εµπόδηα, δελ ιείπνπλ θαη νη αληηδξάζεηο από µέξνο ηεο θνηλσλίαο ιόγσ ηνπ 
όηη ηα λεζηά απηά πξνζηαηεύνληαη είλαη ηζηνξηθνί ηόπνη θαη πξνζηαηεύνληαη, 
θαζώο ππήξμαλ ηόπνη εμνξίαο θαη βαζαληζηεξίσλ θαηά ηε λεόηεξε ηζηνξία ηνπ 
Διιεληθνύ Κξάηνπο. Γηα ηνλ ιόγν απηό νη παξαπάλσ αηηήζεηο έρνπλ πάξεη 
αξλεηηθή γλσµνδόηεζε από ηε ΡΑΔ. 
 
4.4.3  Άιια λεζηά – Πεξηπηώζεηο λεζησηηθώλ θνηλσληώλ ππέξ ησλ Α/Π 
 
      Πεξηπηώζεηο αληίζεζεο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ ζε θαηαζθεπέο Α/Π 
εµθαλίδνληαη ζε πνιιά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ όπσο ζηε Υίν, ζηελ Άλδξν, ζηε 
ύξν θ.α. 
      Τπάξρνπλ όµσο θαη λεζησηηθέο θνηλσλίεο πνπ ηάζζνληαη ππέξ ησλ Α/Π. 
Παξαδείγµαηα ηέηνησλ λεζηώλ είλαη ε Λέζβνο, ε Λήµλνο, ε άµνο, ε Ιθαξία, 
ησλ νπνίσλ νη θνηλσλίεο είλαη θαηαιιειόηεξα πξνεηνηµαζµέλεο λα ηα δερηνύλ, 
θπξίσο ιόγσ ηεο εμνηθείσζήο ηνπο µε ήδε πθηζηάµελεο Α/Γ. 
      Αμίδεη λα ζεµεησζεί όηη νη πνιίηεο ηνπ Ννµνύ άµνπ δηαµαξηπξήζεθαλ 
πξόζθαηα γηα ηε µε ιεηηνπξγία νξηζµέλσλ Α/Γ ζηε άµν θαη ζηελ Ιθαξία πνπ 
έρνπλ ππνζηεί βιάβε, ελώ δήηεζαλ ηελ επέθηαζε ησλ πθηζηάµελσλ Α/Π ή/θαη 
άιισλ µνξθώλ ΑΠΔ γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ηνπο. 
 
4.4.4  Αηνιηθό ∆πλαµηθό 
 
Η πεγή: ηαρύηεηα αλέµνπ 
    Σα πεξηζζόηεξα ειιεληθά λεζηά έρνπλ πνιύ θαιό αηνιηθό δπλαµηθό. 
∆ηάθνξνη νξγαληζµνί έρνπλ δηεμάγεη µεηξήζεηο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ αλέµνπ. 
Καηά ηελ πεξίνδν 1981-1990, ε ∆ηεύζπλζε Αλαλεώζηµσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 
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ηεο ∆ΔΗ δηεμήγαγε µεηξήζεηο ζηα λεζηά – ελδεηθηηθά απνηειέζµαηα θαίλνληαη 
ζηνλ επόµελν πίλαθα: 
 

 
Πίλ.4.1: Μεηξήζεηο ηαρύηεηαο αλέµνπ (Πεγή:ΓΔΗ) 

 
     Οη άλεµνη ζηα ειιεληθά λεζηά είλαη θπξίσο βόξεηνη θαη δεπηεξεπόλησο 
λόηηνη. Δηδηθόηεξα, ζην Βόξεην Αηγαίν νη άλεµνη είλαη βνξεηναλαηνιηθνί, ζην 
Κεληξηθό Αηγαίν βόξεηνη, ελώ ζην Νόηην Αηγαίν είλαη Βνξεηνδπηηθνί. Φαίλεηαη 
ινηπόλ όηη νη άλεµνη αιιάδνπλ πξννδεπηηθά δηεύζπλζε από βόξεηα πξνο λόηηα, 
ελώ ππάξρνπλ θαη ηνπηθέο µεηαβνιέο ηεο δηεύζπλζεο ηνπ αλέµνπ, ιόγσ ηεο 
πνιύπινθεο λεζησηηθήο ηνπνγξαθίαο. 
     ην επόµελν ζρήµα παξνπζηάδεηαη ελδεηθηηθά ην ξόδν αλέµνπ γηα ην λεζί 
ηεο Άλδξνπ: 

 
ρ.1 : Ρόδν αλέµνπ γηα ην λεζί ηεο Άλδξνπ (Πεγή:ΓΔΗ)
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     Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ 1998-2000, ην Κέληξν Αλαλεώζηµσλ 
Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) αλέιαβε ηελ εθηίµεζε ηνπ ηερληθά θαη νηθνλνµηθά 
εθµεηαιιεύζηµνπ δηαζέζηµνπ δπλαµηθνύ γηα ηελ Διιάδα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 
έξεπλαο απηήο ην ΚΑΠΔ δηεμήγαγε µεηξήζεηο ζε πεξηζζόηεξεο από 100 
ηνπνζεζίεο ζε νιόθιεξε ηε ρώξα θαη παξήγαγε ράξηεο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 
αλέµνπ θαη ηνπ δηαζέζηµνπ αηνιηθνύ δπλαµηθνύ. Λαµβάλνληαο ππόςε 
δηάθνξνπο γεληθνύο πεξηνξηζµνύο (αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, θαηνηθεµέλεο 
πεξηνρέο, αεξνδξόµηα, ζηξαηησηηθέο δώλεο, πξνζηαηεπµέλεο πεξηνρέο ηνπ 
δηθηύνπ Natura, θιπ) εληόπηζε ηηο πην επλντθέο πεξηνρέο γηα εγθαηάζηαζε 
αηνιηθώλ πάξθσλ. ην ίδην πιαίζην, ην ΚΑΠΔ ππνιόγηζε γηα θάζε πεξηθέξεηα 
ηηο πεξηνρέο µε µέζε εηήζηα ηαρύηεηα αλέµνπ 6,7,8,9 θαη 10 m/s, ηε ζπλνιηθή 
δπλάµελε εγθαηεζηεµέλε ηζρύ, ηνλ ζπληειεζηή εθµεηαιιεπζηµόηεηαο (capacity 
factor) θαη ην θόζηνο ηεο παξαγόµελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [ΚΑΠΔ(2001)]. 
     Απνηειέζµαηα γηα ηα λεζηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 
 

 
Πίλ.4.2 : Αηνιηθό δπλαµηθό ζην Βόξεην θαη Νόηην Αηγαίν (Πεγή:ΚΑΠΔ, 2001) 

 

 
Υάξηεο 1 : Αηνιηθό δπλαµηθό ζηελ Διιάδα (Πεγή:ΚΑΠΔ 2001) 
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     Η έξεπλα ηνπ ΚΑΠΔ απνηειεί ζεµείν αλαθνξάο γηα επελδπηέο, θνξείο 
ζρεηηδόµελνπο µε ηηο ΑΠΔ, ηε Ρπζµηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) θιπ. Σα 
απνηειέζµαηά ηεο θαίλνληαη λα είλαη ζσζηά γηα ηα λεζηά. 
     ηνλ επόµελν ράξηε παξνπζηάδεηαη ε µέζε εηήζηα ηαρύηεηα αλέµνπ γηα ηα 
λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (πεγή: Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη 
∆εµνζίσλ Έξγσλ, Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζµνύ γηα ηηο ΑΠΔ): 
 

 
Υάξηεο 2 : Μέζε εηήζηα ηαρύηεηα αλέµνπ γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (Πεγή: Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη ∆εµνζίσλ Έξγσλ, Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζµνύ γηα ηηο 
ΑΠΔ) 

 
4.4.5  Τθηζηάµελεο αηηήζεηο γηα αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηα λεζηά 
 
    ην επόµελν ζρήµα θαίλεηαη ε πθηζηάµελε θαηάζηαζε ησλ αηηήζεσλ γηα 
αηνιηθά πάξθα ζηελ Διιάδα (ΡΑΔ, 2008, 
http://www.rae.gr/GIS/framesetup.asp). Φπζηθά, ππάξρεη µεγάιε απόζηαζε 
µεηαμύ ηεο αίηεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ελόο αηνιηθνύ πάξθνπ, θπξίσ ιόγσ ηεο 
γξαθεηνθξαηίαο θαη ηε πνιύπινθεο αδεηνδνηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ Διιάδα. 
Οη πθηζηάµελεο αηηήζεηο µπνξνύλ λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ ζηηο αθόινπζεο 5 
θαηεγνξίεο: 

 Αηνιηθά πάξθα ζηελ επεηξσηηθή ρώξα 
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 Αηνιηθά πάξθα ζε λεζηά (µε ηελ πξνππόζεζε όηη ηα λεζηά απηά 
παξαµέλνπλ µε δηαζπλδεδεµέλα µε ηελ επεηξσηηθή ρώξα) 

 Αηνιηθά πάξθα ζε λεζηά ησλ νπνίσλ ηε δηαζύλδεζε πξνηίζεηαη λα 
αλαιάβεη ν επελδπηήο 

 Αηνιηθά πάξθα ζε αθαηνίθεηεο βξαρνλεζίδεο 

 Θαιάζζηα (offshore) αηνιηθά πάξθα 
 
ηελ παξνύζα έθζεζε, εμεηάδνληαη νη πξννπηηθέο γηα εγθαηάζηαζε µεγάισλ 
αηνιηθώλ πάξθσλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη µεγάισλ ζαιάζζησλ (offshore) 
αηνιηθώλ πάξθσλ. 
 

 
Υάξηεο 3 : Τθηζηάµελεο αηηήζεηο αηνιηθώλ πάξθσλ ζηελ Διιάδα (Πεγή:ΤΠΔΥΩΓΔ) 

 
4.4.6 Αηηήζεηο γηα µεγάιεο θιίµαθαο αηνιηθά πάξθα ζηα λεζηά 
 
Τπάξρνπλ αξθεηέο αηηήζεηο γηα µεγάιεο θιίµαθαο αηνιηθά πάξθα ζηελ Διιάδα 
(βιέπε πξνεγνύµελν ζρήµα). Οξηζµέλνη µεγάινη επελδπηέο θαη εηαηξείεο 
(Ρόθαο ζην Βόξεην Αηγαίν, Κνπεινύδνο ζηηο Κεληξηθέο Κπθιάδεο, Μπηηιηλαίνο 
ζηε έξηθν, Δληέθα ζηε θύξν, θαη δηάθνξνη επελδπηέο ζηελ Δύβνηα θαη 
Άλδξν, Σήλν) ζρεδηάδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε µεγάισλ αηνιηθώλ πάξθσλ ζε  
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λεζηά, αλαιαµβάλνληαο ηηο ππνζαιάζζηεο δηαζπλδέζεηο ηνπο µε ηελ 
επεηξσηηθή ρώξα. 
Απηέο νη αηηήζεηο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 Λέζβνο-Λήµλνο-Υίνο (~1600MW) 

 Πάξνο-Νάμνο (~700MW) 

 έξηθνο (~300MW) 

 θύξνο (~333MW) 

 Δύβνηα (~1000MW) 

 Άλδξνο-Σήλνο (~800MW) 
 

 
Υάξηεο 4 : Τθηζηάµελεο αηηήζεηο γηα µεγάια αηνιηθά πάξθα ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ 

(Πεγή:ΤΠΔΥΩΓΔ)  

     Οη αηηήζεηο γηα µεγάιεο θιίµαθαο αηνιηθά πάξθα ζηα ειιεληθά λεζηά, πνπ 
έρνπλ ηδηαίηεξα επλντθό αηνιηθό δπλαµηθό, έρνπλ πξνθαιέζεη έληνλεο 
αληηδξάζεηο από ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 
     Κάζε πνιίηεο θαη νξγαληζµόο έρεη ην δηθαίσµα λα πξνζθύγεη ζηα 
δηθαζηήξηα, θαη µπνξεί λα πξνθαιέζεη λνµηθέο δηαµάρεο θαη θαζπζηεξήζεηο 
πνπ ζα µπνξνύζαλ λα απνζαξξύλνπλ θαη ηνπο πην ζνβαξνύο επελδπηέο. 
     Η αλεζπρία θαη ν αληηδξάζεηο ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ µπνξνύλ λα 
απνδνζνύλ ζηελ αλεπαξθή πιεξνθόξεζε πνπ παξέρεηαη ζρεηηθά µε ηα 
πιενλεθηήµαηα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, ηηο ειάρηζηεο πεξηβαιινληηθέο ηεο 
επηπηώζεηο θαη ηα νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο (3% επί ησλ πσιήζεσλ 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απνδίδεηαη ζηνλ Οξγαληζµό Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο). 
Δπηπξόζζεηα, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο θνβνύληαη όηη ηα µεγάιεο θιίµαθαο αηνιηθά 
πάξθα ζα αιιάμνπλ ηνλ παξαδνζηαθό ραξαθηήξα ησλ λεζηώλ θαη απηό ζα 
νδεγήζεη ζε µείσζε ηνπ ηνπξηζµνύ θαη ηεο αμίαο ηεο γεο. 
     Οη πην έληνλεο αληηδξάζεηο από ηνπο θαηνίθνπο παξαηεξνύληαη ζηελ 
Άλδξν, ηε θύξν, ηε έξηθν, ηε Υίν θαη ηε Λέζβν. 
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4.4.7  Αηηήζεηο γηα αηνιηθά πάξθα ζε αθαηνίθεηεο βξαρνλεζίδεο 
 
     Τπάξρνπλ ηξεηο αηηήζεηο γηα αηνιηθά πάξθα ζε αθαηνίθεηεο βξαρνλεζίδεο 
θνληά ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο (βιέπε επόµελν ζρήµα). Κάπνηεο από απηέο 
έρνπλ ήδε ιάβεη αξλεηηθή γλσµνδόηεζε από ηε ΡΑΔ, ελώ θάπνηεο άιιεο 
βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο. 

 Γπάξνο (~300MW – µε αξλεηηθή γλσµνδόηεζε) 

 Μαθξόλεζνο (~150MW - µε αξλεηηθή γλσµνδόηεζε) 

 Άγηνο Γεώξγηνο (~150MW – 70MW µε άδεηα παξαγσγήο, 80MW µε 
αξλεηηθή γλσµνδόηεζε) 

     Η εθαξµνγή απηώλ ή παξόµνησλ ζρεδίσλ είλαη πνιύ δύζθνιε ιόγσ ηνπ 
όηη ε Γπάξνο θαη ε Μαθξόλεζνο ρξεζηµνπνηήζεθαλ σο ζηξαηόπεδα 
ζπγθέληξσζεο ησλ πνιηηηθώλ εμόξηζησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δµθπιίνπ 
Πνιέµνπ (1942-1949) θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο (1967-1974). Σα 
λεζηά απηά θαη νη θαηαζθεπέο πάλσ ζε απηά έρνπλ θαζηεξσζεί σο ηζηνξηθά 
µλεµεία θαη πξνζηαηεύνληαη αλαιόγσο. 
 

 
Υάξηεο 5 : Αηηήζεηο γηα αηνιηθά πάξθα ζε αθαηνίθεηεο βξαρνλεζίδεο (Πεγή:ΤΠΔΥΩΓΔ) 

 
 
4.4.8 Αηηήζεηο γηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα 
 
     ∆ελ ππάξρνπλ άδεηεο γηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα ζηελ Διιάδα. 
Τπάξρνπλ µόλν µεξηθέο αηηήζεηο γηα ηέηνηα πάξθα, θάπνηεο από ηηο νπνίεο 
έρνπλ ιάβεη αξλεηηθή γλσµνδόηεζε από ηε ΡΑΔ, ελώ άιιεο βξίζθνληαη ζε 
δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. 
Τπάξρνπλ 2 αηηήζεηο γηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα ζηελ Κεληξηθή Διιάδα: 

 ηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο Κύµεο(300MW) – ζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

 ηε ζαιάζζηα πεξηνρή θνληά ζηηο βξαρνλεζίδεο Πεηαιηνί – Νόηηνο 
Δπβντθόο θόιπνο (450MW) - ζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. 
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Υάξηεο 6 : Αηηήζεηο γηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα ζηελ Κεληξηθή Διιάδα (750MW) 

(Πεγή:ΤΠΔΥΩΓΔ) 

 
      Τπάξρνπλ επίζεο νξηζµέλεο αηηήζεηο γηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα ζηε 
Βόξεηα Διιάδα: 

 Έβξνο - Αιεμαλδξνύπνιε (850MW) – ζε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο 

 Λήµλνο (250MW) – µε αξλεηηθή γλσµνδόηεζε από ηε ΡΑΔ 
     Θαιάζζηα αηνιηθά πάξθα δελ αλαµέλεηαη λα θαηαζθεπαζηνύλ µέζα ζηελ 
επόµελε δεθαεηία, ιόγσ ηνπ πςεινύ θόζηνπο θαηαζθεπήο (εθηηµάηαη όηη γηα 
ηελ Διιάδα είλαη πεξίπνπ 2500€/kW), θαζώο νη πεξηζζόηεξεο ζαιάζζηεο 
πεξηνρέο ζηηο Διιεληθέο ζάιαζζεο είλαη βαζηέο. Η ηερλνινγία ησλ 
επηπιενπζώλ αλεµνγελλεηξηώλ θαίλεηαη λα είλαη θαηαιιειόηεξε γηα ηελ 
πεξίπησζε ηεο Διιάδαο. 

 
Υάξηεο 7 : Αηηήζεηο γηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα ζηε ΒόξεηαΔιιάδα (850MW ζε δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο θαη 250MW µε αξλεηηθή γλσµνδόηεζε από ηε ΡΑΔ) (Πεγή:ΤΠΔΥΩΓΔ) 
 

4.5  12 περιοτές σπουήθιες για θαλάζζια αιολικά πάρκα2  
 
     Γώδεθα ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο πξνθξίλνληαη σο ππνςήθηεο γηα 
ηελ ρσξνζέηεζε ζαιάζζησλ αηνιηθώλ πάξθσλ. 
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3
Από ην άξζξν «Αηηία πνιέκνπ» γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα / 

Ηιεθηξνληθή Δθεκεξίδα ENERGY PRESS 

     Δίλαη, ζύκθσλα κε ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο νη πεξηνρέο: Άε ηξάηε, Αιεμαλδξνύπνιε, Θάζν, Κάξπαζν, 
Κέξθπξα, Κξπνλέξη, Κύκε, Λεπθάδα, Λήκλν, Πεηαιηνί, ακνζξάθε, Φαλάξη. Η 
πξνθαηαξθηηθή ρσξνζέηεζε ησλ πεξηνρώλ ελδηαθέξνληνο ησλ ζαιάζζησλ 
αηνιηθώλ πάξθσλ παξνπζηάζηεθε ζήκεξα ζε ελεξγεηαθνύο θνξείο, εηαηξείεο, 
εθπξνζώπνπο Τπνπξγείσλ θαη Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ.  
     ύκθσλα κε ην λόκν γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο πνπ ςεθίζηεθε 
πξόζθαηα, γηα λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο γηα ηα ζαιάζζηα 
αηνιηθά πάξθα απαηηείηαη ε πξνθαηαξθηηθή αδεηνδόηεζε ησλ πεξηνρώλ 
ελδηαθέξνληνο επί ησλ νπνίσλ ζα γίλνπλ ζηε ζπλέρεηα νη αλαιπηηθέο κειέηεο 
θαη ε δηαδηθαζία εθπόλεζεο ηξαηεγηθώλ Μειεηώλ Πεξηβαιινληηθώλ 
Δπηπηώζεσλ. Μέζα από ηε δηαδηθαζία απηή ζα θαζνξηζηεί ε αθξηβήο ζέζε 
ησλ ζαιάζζησλ αηνιηθώλ πάξθσλ, ε ζαιάζζηα έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ 
θαη ε κέγηζηε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο. Οη πεξηνρέο απηέο ζύκθσλα κε ηνλ ίδην 
λόκν (ζπλνιηθά 274 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα) ζα δεκνπξαηεζνύλ.  
     Οη πεξηνρέο πνπ έρνπλ επηιεγεί αθνξνύλ ζηελ πξώηε θάζε ηεο αλάπηπμεο 
ζαιάζζησλ αηνιηθώλ πάξθσλ ζηελ Διιάδα, κε ρξνληθό νξίδνληα αλάπηπμεο 
2012-2017. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ηαρύηεηα ηεο αλάπηπμεο, ε αμηνπηζηία θαη ε 
νηθνλνκηθόηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, επηιέγεηαη γηα ηελ πξώηε θάζε ε 
ηερλνινγία ηεο ζεκειίσζεο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ ζην ζαιάζζην ππζκέλα, 
απνθιείνληαο ηηο πισηέο αλεκνγελλήηξηεο θαη ηα κεγάια ζαιάζζηα βάζε.  
      Πισηέο ιύζεηο ζα εμεηαζηνύλ ζε πηζαλή δεύηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
(2017-2025), εθόζνλ πξνθύςεη ζρεηηθή αλάγθε. Οη πεξηνρέο πνπ επειέγεζαλ 
γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή ρσξνζέηεζε πξνέθπςαλ κε ηελ εθαξκνγή θξηηεξίσλ 
όπσο:  
-Απνθιεηζκόο πεξηνρώλ, όπνπ ε αλάπηπμε ζαιάζζησλ πάξθσλ είλαη 
αζύκβαηε κε άιιεο ρξήζεηο θαη παξακέλνληαο εληόο ησλ έμη λαπηηθώλ κηιίσλ.  
-Απνθιεηζκόο πεξηνρώλ κε βάζε κεγαιύηεξα από 50 κέηξα.  
-Απνθπγή ζέζεσλ κε ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. -
Διαρηζηνπνίεζε ηεο νπηηθήο όριεζεο από ηηο εγθαηαζηάζεηο. 
 
4.6  Ανηιδράζεις από ηις ηοπικές κοινφνίες για ηα θαλάζζια αιολικά 
πάρκα3 
 
     Πιεζαίλνπλ νη «θσλέο» δηακαξηπξίαο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζρεηηθά κε ηα 
ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα. Η πξνθαηαξθηηθή ρσξνζέηεζε ησλ 12 πεξηνρώλ 
εγθαηάζηαζεο ππεξάθηησλ αηνιηθώλ από ην Τπνπξγείν ΠΔΚΑ ήηαλ αξθεηή γηα 
λα αλνίμεη ν «ρνξόο» ησλ αληηδξάζεσλ. Σελ αξρή έθαλε ε Ννκαξρία 
Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ε νπνία απνθάζηζε λα επαλαθέξεη απόθαζε ηνπ 2009 κε 
ηελ νπνία είρε απνξξίςεη ηε ζρεδηαδόκελε εγθαηάζηαζε ζαιάζζηνπ αηνιηθνύ 
πάξθνπ ζην Μαξαζώλα. 
      εηξά είρε ρζεο ν ύιινγνο Γαζνπξνζηαζίαο θαη Πξνζηαζίαο 
Πεξηβάιινληνο Κύκεο (ΓΑΠΠΔ) ν νπνίνο ζε αλαθνίλσζή ηνπ θάλεη ηδηαίηεξε 
αλαθνξά ζηελ αιινίσζε πνπ ζα επηθέξνπλ νη αλεκνγελλήηξηεο ζηελ 
«απεξαληνζύλε ηνπ γαιάδηνπ, ηε κνλαδηθή νπηηθή γσλία ηνπ Αηγαίνπ πνπ 
πξνζθέξεη ε πεξηνρή ηεο Κύκεο, ε νπνία νλνκάδεηαη, όρη ηπραία, κπαιθόλη 
ηνπ Αηγαίνπ». 
      Ο ύιινγνο εμεγεί ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζεσξεί όηη ε δεκηνπξγία 
κηαο ηέηνηαο εγθαηάζηαζεο ζα έρεη κόλν αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην θπζηθό 
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Άγώλ 

πεξηβάιινλ, ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ ηζηνξία, ηε γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία θαη 
ηελ αιηεία ηεο Κύκεο. 
      Αλαιπηηθόηεξα ν ύιινγνο αλαθέξεη όηη: 
- Η ρσξνζέηεζε ζαιάζζηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ ζηνλ θόιπν ηεο Κύκεο, ζε έλαλ 
ηόπν όπνπ ε θύξηα αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο είλαη νη 
ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ θαη ε ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ζα έρεη πνιύ 
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ πξννπηηθή αλάπηπμεο ζε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε 
(ηελ ηνπξηζηηθή), ε νπνία πξνζθάησο ςεθίζηεθε ζην Γεληθό Πνιενδνκηθό 
ρέδην ηνπ Γήκνπ. 
- Η απεξαληνζύλε ηνπ γαιάδηνπ, ε κνλαδηθή νπηηθή γσλία ηνπ Αηγαίνπ πνπ 
πξνζθέξεη ε πεξηνρή ηεο Κύκεο (γη' απηό θαη νλνκάδεηαη, όρη ηπραία, κπαιθόλη 
ηνπ Αηγαίνπ) θηλδπλεύνπλ λα ραζνύλ, λα ππνβαζκηζηνύλ θαη λα κεηαηξαπνύλ 
ζε κηα «ηερλεηή ιίκλε» κπξνζηά από ηελ Κύκε, όπνπ ηα όξηα ηεο «ιίκλεο» 
απηήο ζα είλαη ε ησξηλή θπζηθή αθηνγξακκή θαη ζηελ απέλαληη πιεπξά ην όξην 
ζα είλαη νη αλεκνγελλήηξηεο. 
- Γπζηπρώο, ν ραξαθηεξηζκόο «κπαιθόλη ζην Αηγαίν» δελ ζα πθίζηαηαη πιένλ. 
Λόγσ ησλ γηγαληηαίσλ δηαζηάζεσλ ηεο θάζε αλεκνγελλήηξηαο, αιιά θαη ιόγσ 
ηεο ηεξάζηηαο έθηαζεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί γηα λα ηνπνζεηεζεί ην ζύλνιν 
ησλ αλεκνγελλήηξηαο (ζίγνπξα πεξηζζόηεξεο από 100 αλεκνγελλήηξηεο, ίζσο 
έσο θαη 200), ζα αιινησζεί νξηζηηθά ε ζαιάζζηα νκνξθηά θαη ε κνξθνινγηθή 
ηδηαηηεξόηεηα ηνπ Γήκνπ καο. 
- Αθόκε, νη επηπηώζεηο ζηελ αιηεία ζα είλαη πνιύ ζνβαξέο, θαζώο ε 
ππνςήθηα πεξηνρή ρσξνζέηεζεο είλαη ςαξόηνπνο γηα επαγγεικαηίεο αιιά θαη 
εξαζηηέρλεο ςαξάδεο. 
- Υσξίο αληίζηνηρε εκπεηξία ζηνλ ειιαδηθό ρώξν είλαη πνιύ δύζθνιν λα 
πξνβιεθζνύλ νη πξαγκαηηθέο ζπλέπεηεο. Η έιιεηςε εκπεηξίαο, αιιά θπξίσο ην 
ηεξάζηην κέγεζνο ηνπ έξγνπ απηνύ ζα έρεη νιέζξηεο επηπηώζεηο ζηνλ ηόπν θαη 
ζην πεξηβάιινλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Ο αξηζκόο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ 
πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ, ην κέγεζνο ηεο θάζε κηαο, ε ζπλνιηθή έθηαζε 
ρσξνζέηεζεο, αιιά αθόκε θαη ν ηξόπνο κεηαθνξάο ηνπ ξεύκαηνο (θαιώδηα, 
ππιώλεο, ππνζηαζκνί θιπ), ε απόζηαζε αζθαιείαο πνπ ζα πξέπεη λα 
ηεξείηαη (π.ρ. γηα θνιύκπη, βαξθάδα ή θαη ςάξεκα) από ηηο αλεκνγελλήηξηεο 
θαη θπξίσο πόζν θνληά από ην (ή ηα) θαιώδην κεηαθνξάο, ην πνηνο ζα 
αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε απνκάθξπλζήο ηνπο θαη ην θόζηνο απηήο, κεηά ην 
πέξαο ηεο νηθνλνκηθήο θαη βηνκεραληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηη ζα ζπκβεί ζε 
πεξίπησζε πηώρεπζεο ηεο εηαηξείαο, είλαη κόλν κεξηθνί από ηνπο 
ζεκαληηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο. 
- Δπίζεο, ε αλύπαξθηε (επεηδή είλαη ζηε ζάιαζζα) ή ε ειάρηζηε θαηαβνιή 
ρξεκαηηθώλ απνιαβώλ - απνδεκηώζεσλ ζε έλαλ Γήκν ηνπ κεγέζνπο Κύκεο - 
Αιηβεξίνπ έρεη ειάρηζηε έσο κεδεληθή νηθνλνκηθή ζεκαζία. 
 
4.7  Ότι ζηις θαλάζζιες ανεμογεννήηριες4 
 
    Σελ έληνλε αληίζεζή ηνπ ζηα ζρέδηα ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΠΔΚΑ) λα γίλεη ζαιάζζην αηνιηθό πάξθν 
ζηνλ Ακβξαθηθό εθθξάδεη ν ύιινγνο Δλεξγώλ Πνιηηώλ Πεξηνρήο 
Ακβξαθηθνύ. 
      Ο ζύιινγνο ζέηεη κηα ζεηξά από εξσηήκαηα γηα ην αηνιηθό απηό πάξθν, 
ελώ ππελζπκίδεη κε έκθαζε ην κήλπκα ησλ ςαξάδσλ ηεο πεξηνρήο πξνο ην 
ππνπξγείν «κνιώλ ιαβέ». Δλδηαθέξνλ έρεη δε ην γεγνλόο όηη νη πνιηηηθνί 
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 Βαξβάξα Αγγειή / ΥΙ ΣΙ ΘΑΛΑΙΔ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΔ / Δθεκεξίδα Ηπεηξσηηθόο 

Άγώλ 

παξάγνληεο ηεο πεξηνρήο, όπσο αλαθέξεη ν ζύιινγνο, «θαζεζπράδνπλ ηνλ 
θόζκν ιέγνληαο όηη δελ πξόθεηηαη λα γίλεη». «Σε ζηηγκή πνπ ζε πνιιέο ρώξεο 
εγθαηαιείπνληαη νη αλεκνγελλήηξηεο ιόγσ αληηδξάζεσλ ησλ θαηνίθσλ θαη 
άιισλ παξαγόλησλ, ζηε ρώξα καο πνπ έρνπκε ήιην ζρεδόλ θάζε κέξα, 
δίλνληαη κε ην ζηαγνλόκεηξν άδεηεο γηα θσηνβνιηατθά. Πξόηαζή καο πξνο ην 
ππνπξγείν: Να κε κείλεη νύηε κηα ζηέγε ειιεληθνύ ζπηηηνύ ρσξίο 
θσηνβνιηατθνύο ζπιιέθηεο αθελόο γηα λα πηάζνπκε ηνλ ζηόρν ηνπ 20% έσο 
ην 2020 θαη αθεηέξνπ λα σθειεζνύλ νηθνλνκηθά θαη όινη νη θάηνηθνη ηεο 
Διιάδαο» ηνλίδνπλ νη Δλεξγνί Πνιίηεο. Ο ζύιινγνο εθηηκά δε όηη όια γίλνληαη 
γηα ηα ιεθηά. «Ο κειεηεηήο αλαθέξεη όηη έλα ζαιάζζην αηνιηθό πάξθν θνζηίδεη 
20% παξαπάλσ από έλα αληίζηνηρν ζηε μεξά. Δκείο ζπκπιεξώλνπκε όηη κε 
ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (ειιεληθό know-how) ζην βπζό ηεο ζάιαζζαο γηα 
ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηώλ θαη ην θόζηνο ζπληήξεζεο κπνξεί λα 
θζάζνπλ θαη ην 200%. Άξα ην θξάηνο έρεη ρξήκαηα γηα big business θαη 
κεγαινθαξραξίεο θαη όρη γηα ηνλ θνζκάθε» πξνζζέηεη. Η πξνθαηαξθηηθή 
κειέηε ηνπ ππνπξγείνπ ΠΔΚΑ ρσξνζεηεί δύν ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα ζην 
Ιόλην: έλα ζηε Λεπθάδα, ην νπνίν ζα μεθηλά από ην ζηελό Πξέβεδαο-Λεπθάδαο 
θαη ζα εθηείλεηαη κέρξη ηελ Καζηξνζπθηά, θαη έλα αθόκα ζηνπο Οζσλνύο 
Κέξθπξαο. πλνιηθά πξνβιέπνληαη 12 ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα ζε όιε ηε 
ρώξα, ζηα πξόηππα ησλ πάξθσλ ηεο Βόξεηαο Θάιαζζαο. Ήδε ζε αξθεηέο 
πεξηνρέο νη αληηδξάζεηο είλαη έληνλεο, θπξίσο ιόγσ ηεο κηθξήο απόζηαζεο 
από ηε ζηεξηά, όπσο ζηνλ Μαξαζώλα. Σν ππνπξγείν ΠΔΚΑ, ζην πιαίζην ηνπ 
λόκνπ γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, πξνρώξεζε ζηελ πξνθαηαξθηηθή 
ρσξνζέηεζε 12 πάξθσλ (Άε ηξάηεο, Αιεμαλδξνύπνιε, Θάζνο, Κάξπαζνο, 
Κέξθπξα, Κξπνλέξη, Κύκε, Λεπθάδα, Λήκλνο, Πεηαιηνί, ακνζξάθε, Φαλάξη).     
Σν επόκελν βήκα είλαη ε πξνθαηαξθηηθή αδεηνδόηεζε ησλ πεξηνρώλ 
ελδηαθέξνληνο. Μέζα από ηε δηαδηθαζία απηή ζα θαζνξηζηεί ε αθξηβήο ζέζε 
ησλ ζαιάζζησλ αηνιηθώλ πάξθσλ, ε ζαιάζζηα έθηαζε πνπ ζα 
θαηαιακβάλνπλ θαη ε κέγηζηε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 
ηαρύηεηα ηεο αλάπηπμεο, ε αμηνπηζηία θαη ε νηθνλνκηθόηεηα ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, επηιέγεηαη γηα ηελ πξώηε θάζε ε ηερλνινγία ηεο ζεκειίσζεο 
ησλ αλεκνγελλεηξηώλ ζην ζαιάζζην ππζκέλα, απνθιείνληαο ηηο πισηέο 
αλεκνγελλήηξηεο θαη ηα κεγάια ζαιάζζηα βάζε. 
 

 
Δηθ.4.1:Σα αηνιηθά πάξθα εληόο ζάιαζζαο θάλνπλ ζξαύζε ζε ρώξεο όπσο ε Γεξκαλία θαη ε 

Γαλία. Δθεί βέβαηα ηα πάξθα απέρνπλ από ηε ζηεξηά πάλσ από 10 ρικ 
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1
 Δλεξγεηαθν Γξαθείν Ίνπ – Αηγαίνπ / ΟΙ ΑΠΔ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΙΑ 

http://www.aegean-energy.gr/gr/pdf/ape-greek-islands.pdf 

 

2
 ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΟ ΔΙΓΗΔΩΝ 

http://www.argoliki.gr/index.php/epikairotita/oikonomia/oi-perioxes-gia-thalassia-aiolika-

parka.html 

 

3
Από ην άξζξν «Αηηία πνιέκνπ» γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηα ζαιάζζηα αηνιηθά πάξθα / 

Ηιεθηξνληθή Δθεκεξίδα ENERGY PRESS 
 
http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/b1fa60e4-65bd-4c21-a040-

8155586b3cc2 

4
 Βαξβάξα Αγγειή / ΥΙ ΣΙ ΘΑΛΑΙΔ ΑΝΔΜΟΓΔΝΝΗΣΡΙΔ / Δθεκεξίδα Ηπεηξσηηθόο 

Άγώλ 

http://www.agon.gr/news/117/ARTICLE/7598/2010-08-17.html 
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http://www.argoliki.gr/index.php/epikairotita/oikonomia/oi-perioxes-gia-thalassia-aiolika-parka.html
http://www.argoliki.gr/index.php/epikairotita/oikonomia/oi-perioxes-gia-thalassia-aiolika-parka.html
http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/b1fa60e4-65bd-4c21-a040-8155586b3cc2
http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/b1fa60e4-65bd-4c21-a040-8155586b3cc2
http://www.agon.gr/news/117/ARTICLE/7598/2010-08-17.html
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Σε κηα πεξίνδν πνπ ν πιαλήηεο καο έρεη θηάζεη ζε νξηαθό ζεκείν, όρη κόλν 
απν πιεπξάο εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ ησλ ππαξρόλησλ πεγώλ 
ελέξγεηαο (ζπκβαηηθέο κνξθέο) αιιά θαη απν ηηο παξελέξγεηεο πνπ ε 
ρξεζηκνπνίεζε απηώλ επηθέξεη, όιε ε αλζξσπόηεηα πξέπεη λα θαηαλνήζεη, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί  ην βηνηηθό επίπεδν ησλ κειινληηθώλ γελεώλ , 
ηελ αλαγθαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. 
 

Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο πέξα απν ειάρηζηα κεηνλεθηήκαηα, ηα 
νπνία κε ην ζώζην ζεζκηθό θαη λνκνζεηηθό πιαίζην αιιά θαη κε ηε ζσζηή 
ελεκέξσζε θαη ζπλεξγαζία ησλ πνιηηώλ, παξνπζηάδνπλ κηα πιεηάδα 
πιενλεθηεκάησλ  ηα πην ζεκαληηθά εθ ησλ νπνίσλ  ζπλνςίδνληαη παξαθάησ: 
 

 Ο άλεκνο είλαη κία αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο, ε νπνία κάιηζηα 
παξέρεηαη δσξεάλ. 

 Η αηνιηθή ελέξγεηα πξνζηαηεύεη ηνλ πιαλήηε, θαζώο απνθεύγνληαη νη 
εθπνκπέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ απνζηαζεξνπνηνύλ ην 
παγθόζκην θιίκα. 

 Η αηνιηθή ελέξγεηα δελ επηβαξύλεη ην ηνπηθό πεξηβάιινλ κε επηθίλδπλνπο 
αέξηνπο ξύπνπο. 

 Γηα θάζε κεγαβάη εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο αηνιηθήο ελέξγεηαο 
δεκηνπξγνύληαη 15 κε 22 ζέζεηο εξγαζίαο 

 Η αηνιηθή ελέξγεηα εληζρύεη ηελ ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία θαη αζθάιεηα. 

 Η αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κία ώξηκε ηερλνινγία. Η αηνιηθή βηνκεραλία είλαη ε 
ηαρύηεξα αλαπηπζζόκελε ελεξγεηαθή ηερλνινγία, κε ξπζκό αλάπηπμεο 
40% εηεζίσο πεξίπνπ. 

 Τν θνηλσληθό θαη πεξηβαιινληηθό θόζηνο πνπ πξνθύπηεη από ηελ θαύζε 
ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ, ε νπνία δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθή 
ηηκή ηεο θηινβαηώξαο, είλαη θαηά πνιύ πςειόηεξν ζε ζρέζε κε ην 
θνηλσληθό-πεξηβαιινληηθό θόζηνο πνπ πξνθύπηεη απν ηελ παξαγσγή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη πνπ αλ 
ζπλππνινγηδόηαλ ζα θαζηζηνύζαλ  όιεο ηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, 
πνιύ πην αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηα νξπθηά θαύζηκα θαη ηειηθά πην 
ειθπζηηθέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

 Αθόκε όκσο θαη ρσξίο λα ζπκπεξηιάβνπκε ην πεξηβαιινληηθό θόζηνο, ε 
αηνιηθή ελέξγεηα είλαη ζήκεξα κηα νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθή ελαιιαθηηθή 
ιύζε απέλαληη ζηα ξππνγόλα νξπθηά θαύζηκα θαη ηελ επηθίλδπλε 
ππξεληθή ελέξγεηα. 

 Τν αηνιηθό δπλακηθό ηεο ρώξαο καο είλαη γεσγξαθηθά δηεζπαξκέλν, 
νδεγώληαο ζηελ απνθέληξσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο, 
αλαθνπθίδνληαο ηα ζπζηήκαηα ππνδνκήο θαη κεηώλνληαο ηηο απώιεηεο από 
ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο. 

 Η αηνιηθή ελέξγεηα δελ εκπνδίδεη ηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο. Πεξίπνπ ην 99% ηεο γεο πνπ θηινμελεί έλα αηνιηθό πάξθν 
είλαη δηαζέζηκν γηα άιιεο ρξήζεηο 

 Η αηνιηθή ελέξγεηα εληζρύεη ηνλ ηνπξηζκό, θαζώο αληηθαζηζηά ηηο 
ξππνγόλεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη δηαθπιάζζεη ην θπζηθό πεξηβάιινλ. 

 Η αηνιηθή ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε κέζσ ηνπ 
‘’αλνίγκαηνο’’ ζέζεσλ εξγαζίαο γηα ηνλ ηνπηθό πιεζπζκό ηόζν θαηα ηε 
θάζε θαηαζθεπήο όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ.
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Παξόιν πνπ ε Επξώπε είλαη πξσηνπόξνο ζηε αμηνπνίεζε ησλ 
Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη θαηάιιεινπο 
κεραληζκνύο ππνζηήξημεο ηνπο ηόζν ζεζκηθά όζν θαη λνκνζεηηθά αιιά θαη 
ηερλνινγηθά ζε κεξηθά θξάηε κέιε ηεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ε Ειιάδα, 
παξαηεξείηαη ε εκθάληζε δηαθόξσλ «εκπνδίσλ» ηα βαζηθόηεξα ησλ νπνίσλ 
είλαη ζεζκηθά, λνκηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 
 

Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα πξνσζεζνύλ απηνύ ηνπ είδνπο νη ηερλνινγίεο ζηε 
ρώξα καο απαηηνύληαη λα γίλνπλ θάπνηεο ξηδηθέο αιιαγέο ζε όια ηα 
παξαπάλσ επίπεδα. 
 

Σην ζεζκηθό θαη λνκηθό επίπεδν ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο εληαίνο 
θξαηηθόο θνξέαο πνπ ζα ζηειερώλεηαη απν θαηαξηηζκέλα ζηειέρε όισλ ησλ 
ζρεηηδόκελσλ Υπνπξγείσλ θαη θνξέσλ, ν νπνίνο ζα επηθεληξώλεηαη ζηηο 
εγρώξηεο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ιακβάλνληαο ππόςελ θαη ηα 
επξσπαηθά κέηξα έηζη ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε θαηαζθεπή θαη  ιεηηνπξγία 
αηνιηθώλ πάξθσλ.  
 

Σην νηθνλνκηθό επίπεδν ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ κηα ζεηξά κέηξσλ 
μεθηλώληαο απν ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ζε όιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
επηβαξύλνπλ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο ην πεξηβάιινλ, Επηπιένλ ζα πξέπεη 
λα ππάξμεη κηα θνξνινγηθή ειάθξπλζε πνπ λα δηεπθνιύλεη ηηο επελδύζεηο 
ζηελ πξάζηλε ηερλνινγία θαη αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηεο επξσπατθήο έλσζεο 
ζε δαπάλεο πνπ ζα αθνξνύλ θπξίσο πξάζηλα έξγα. 
 

Σην θνηλσληθό επίπεδν ζα πξέπεη λα ππάξμεη νξζή ελεκέξσζε ησλ 
πνιηηώλ ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο, 
μεθηλώληαο απν ηελ λέα γεληά ζηα παλεπηζηήκηα κέζσ εξεπλεηηθώλ 
πξνγξακκάησλ. Μέζσ απηνύ ηνπ εγρεηξήκαηνο ηόζν ζηα παλεπηζηήκηα όζν 
θαη ζηηο κηθξόηεξεο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ζα ππάξμεη θαιύηεξε θνηλσληθή 
απνδνρή θαη επνκέλσο επνίσλν κέιινλ ησλ Α.Π.Ε. θαη ηεο εμνηθνλόκεζεο 
ελέξγεηαο κέζσ ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ λέσλ . 
 

Σην πεξηβαιινληηθό επίπεδν ηα δηάθνξα πξνβιεκαηα είηε είλαη ππαξθηά 
είηε πξνθύπηνπλ απν δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ππνθηλνύληαη απν 
δηάθνξα ζπκθέξνληα ή απν ζπλζήθεο εκηκάζεηαο .Γηα ηελ αληηκεηώπηζε 
απηώλ ησλ ζεκάησλ ζα πξέπεη λα ππάξμεη: α) άκεζε παξνρή θαηεπζπληήξησλ 
νδεγηώλ γηα κειέηεο νξληζνπαλίδαο θαη θαηαζθεπή πδξνειεθηξηθώλ β) 
δηαζθάιηζε πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο πςειήο πνηόηεηαο γ) έξεπλα 
ζθνπηκόηεηαο θαη βησζηκόηεηαο γηα ηα αηνιηθά πάξθα, ιακβάλνληαο ππόςελ 
ηηο πξόλνηεο αζθάιεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο λαπζηπινίαο δ) άκεζε 
βειηίσζε ησλ δηθηύσλ γηα ηελ ππνδνρή ηεο κέγηζηεο ηζρύνο ΑΠΕ (παξάιιεια 
κε έξγα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο π.ρ. πβξηδηθά, ειηαθά ζεξκηθά)  ε) 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε όινπο ηνπο ηνκείο  

 
Εηδηθόηεξα ηώξα ζε νηη αθνξά ζηα αηνινθά πάξθα πιεζίνλ νηθηζκώλ θαη ηε 

ρσξνζέηεζή ηνπο, ην ππάξρσλ λνκνζεηηθό πιαίζην είλαη επαξθέο, επηπιένλ 
όκσο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε: α) ζέζπηζε λόκνπ γηα ππνρξεσηηθή 
ζπκκεηνρή ΑΠΕ ζηηο θαηνηθίεο θαη ηα μελνδνρεία β) άκεζε δηαζύλδεζε ησλ  
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λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ θαη βειηίσζε δηαζύλδεζεο κε ηηο βαιθαληθέο ρώξεο θαη 
γ) δεκηνπξγία ελόο κεγάινπ πξνγξάκκαηνο θπξίσο ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ  

 
 
Αν όχι ΑΠΕ,  τότε τι;   
 

 Αύμεζε εμάξηεζεο απν ηα νξπθηά θαύζηκα 

 Βιάβεο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ  

 Αδπλακία πινπνίεζεο ησλ δεζκεύζεσλ γηα κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαη 
ΑΠΕ   

 Καηαβνιή ηηκήκαηνο κέζα απν ην ζύζηεκα εκπνξίαο ξύπσλ, ρσξίο 
θαλέλα όθεινο  

 Μηα ρακέλε επθαηξία γηα αλαδσνγόλεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο έξεπλαο 
θαη αλάπηπμεο, ηελ παξαγσγή ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο 

 
Ελ θαηαθιείδη 

 
Η Ειιάδα κπνξεί λα:  

 Καιύςεη όιεο ηηο ελεξγεηαθέο ηεο αλάγθεο  

 Σπλερίζεη λα αλαπηύζζεηαη κε ξπζκό 3% εώο ην 2020 θαη 1,5% απν ην 
2020 εώο ην 2050  

 Μεηώζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηα 67% εσο ην 2050, ζε 
ζρέζε κε ην έηνο βάζεο 1990, θαιύπηνληαο έηζη ηηο δεζκεύζεηο ηεο  

 
 
Η κέγηζηε δηείζδπζε ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Ελέξγεηαο θαη ηδηαίηεξα ησλ 
αηνιηθώλ είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
 
 
ΝΟΜΟ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 3851: Επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεώζηκσλ 

Πεγώλ Ελέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη 
άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.  
 

 
Άξζξν 1 

Εζληθόο ζηόρνο Α.Π.Ε. 

 

ην άξζξν 1 ηνπ λ.3468/2006 (ΦΔΚ 129 Α΄) ε ππάξρνπζα δηάηαμε αξηζκείηαη 
ζε παξ. 1 θαη πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 2 θαη 3 σο εμήο:  

2. Ζ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ., απνηειεί πεξηβαιινληηθή θαη ελεξγεηαθή 

πξνηεξαηφηεηα πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα. 
3. Οη εζληθνί ζηφρνη γηα ηηο Α.Π.Δ., κε βάζε ηελ Οδεγία 2009/28/ΔΚ (ΔΔL, 
140/2009), θαζνξίδνληαη κέρξη ην έηνο 2020 σο εμήο: 

α) πκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ αθαζάξηζηε 
ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 20%. 

β) πκκεηνρή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ 
αθαζάξηζηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40%. 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
παξφληνο, θαζνξίδεηαη ε επηδησθφκελε αλαινγία εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ε 

θαηαλνκή ηεο ζην ρξφλν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ Α.Π.Δ.. Ζ 
απφθαζε απηή αλαζεσξείηαη αλά δηεηία ή θαη λσξίηεξα, εάλ ζπληξέρνπλ 
ζεκαληηθνί ιφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Οδεγίαο 

2009/28/ΔΚ. 
γ) πκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 20%.  
δ) πκκεηνρή ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Α.Π.Δ. ζηελ ηειηθή 
θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηηο κεηαθνξέο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10%.  
 

Άξζξν 2 

Άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  
από Α.Π.Ε. ή .Η.Θ.Τ.Α. 

 

1. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3468/2006 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
1. Ζ άδεηα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. 

ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (Ρ.Α.Δ.) κε βάζε ηα 
παξαθάησ θξηηήξηα: 
α) Σεο εζληθήο αζθάιεηαο. 

β) Σεο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη αζθάιεηαο.  
γ) Σεο ελ γέλεη αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ Γηθηχνπ. 
δ) Σεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν ππνβάιιεηαη ε 
ζρεηηθή αίηεζε, φπσο ε απνδνηηθφηεηα απηή πξνθχπηεη, γηα ηα έξγα Α.Π.Δ., 

απφ κεηξήζεηο ηνπ δπλακηθνχ Α.Π.Δ. θαη γηα ηηο κνλάδεο .Ζ.Θ.Τ.Α. απφ ηα 
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ελεξγεηαθά ηζνδχγηά ηνπο. Δηδηθά γηα ην αηνιηθφ δπλακηθφ, νη ππνβαιιφκελεο 
κεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ εθηειεζηεί απφ πηζηνπνηεκέλνπο θνξείο, ζχκθσλα 

κε ην πξφηππν DIN−EN ISO/IEC17025/2000, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.  
ε) Σεο σξηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί, γλσκνδνηήζεηο αξκφδησλ ππεξεζηψλ, 
θαζψο θαη απφ άιια ζπλαθή ζηνηρεία. 
ζη) Σεο εμαζθάιηζεο ή ηεο δπλαηφηεηαο εμαζθάιηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ρξήζεο ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ. 
δ) Σεο δπλαηφηεηαο ηνπ αηηνχληνο ή ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηνπ λα πινπνηήζεη 

ην έξγν κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερληθή επάξθεηά ηνπ θαη ηεο 
δπλαηφηεηαο εμαζθάιηζεο ηεο απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ίδηα 
θεθάιαηα ή ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε έξγνπ ή θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ ή ζπλδπαζκφ απηψλ. 
ε) Σεο δηαζθάιηζεο παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

ησλ πειαηψλ. 
ζ) Σεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζε ζπκκφξθσζε κε ην Δηδηθφ 
Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Α.Π.Δ. θαη 

εηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ γηα ηηο πεξηνρέο απνθιεηζκνχ ρσξνζέηεζεο 
εγθαηαζηάζεσλ Α.Π.Δ., εθφζνλ νη πεξηνρέο απηέο έρνπλ νξηνζεηεζεί θαηά 

ηξφπν εηδηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο  
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ζηηο πεξηνρέο πνπ επηηξέπνληαη Α.Π.Δ., ψζηε λα 
δηαζθαιίδεηαη ε θαη’ αξρήλ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

η) Σεο ζπκβαηφηεηαο ηνπ έξγνπ κε ην Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ επίηεπμε 
ησλ ζηφρσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1. 

2. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3468/2006, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο: 
≪2. Ζ Ρ.Α.Δ., πξηλ εθδψζεη ηελ απφθαζή ηεο, κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ 

Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ ή ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ 

Νεζηψλ γηα ηνλ θαη’ αξρήλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ θαη ηνπ ζεκείνπ ζχλδεζεο 
ηνπ ζηαζκνχ κε ην χζηεκα ή ην Γίθηπν. Ο θαζνξηζκφο απηφο γίλεηαη κέζα ζε 
είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ εξσηήκαηνο ηεο Ρ.Α.Δ. 

πξνο ηνλ Γηαρεηξηζηή θαη δελ ζπλεπάγεηαη δέζκεπζε ηνπ Γηαρεηξηζηή ή ηεο 
Ρ.Α.Δ. γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ ειεθηξηθνχ ρψξνπ θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο  

Πξνζθνξάο χλδεζεο. Ζ Ρ.Α.Δ. εμεηάδεη αλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ αλα−  
θέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 θαη απνθαζίδεη γηα ηε ρνξήγεζε ή κε άδεηαο 
παξαγσγήο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, εθφζνλ ν 

θάθεινο είλαη πιήξεο, άιισο απφ ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. Ο θάθεινο ζεσξείηαη 
πιήξεο, αλ κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ δελ δεηεζνχλ 

εγγξάθσο απφ ηνλ αηηνχληα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 
Ζ απφθαζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ρ.Α.Δ. θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ 
Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε επηκέιεηά ηεο 

θαη δεκνζηεχεηαη ακειεηί ζε κία εκεξήζηα εθεκεξίδα παλειιαδηθήο  
θπθινθνξίαο κε κέξηκλα ηνπ δηθαηνχρνπ. Ο Τπνπξγφο ειέγρεη απηεπαγγέιησο 
ηε λνκηκφηεηά ηεο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ πεξηέιεπζή ηεο ζε 

απηφλ. 
Μέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ αλάξηεζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Ρ.Α.Δ. ηεο απφθαζεο ηεο Ρ.Α.Δ. φπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ 
κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαη’ απηήο γηα έιεγρν ηεο λνκηκφηεηάο ηεο. 
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Ο Τπνπξγφο απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ 
ηελ θαηάζεζή ηεο ζην Τπνπξγείν. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή 

ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο. 
Μέρξη λα νινθιεξσζεί ν έιεγρνο λνκηκφηεηαο αλαζηέιιεηαη ε δηαδηθαζία 

αδεηνδφηεζεο. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο, ε απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ. 
θαηαρσξίδεηαη ζην κεηξψν πνπ ηεξεί ε Απηνηειήο Τπεξεζία γηα Α.Π.Δ. ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο≫ 

3. Ζ πεξίπησζε ζή  ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3468/2006, αληηθαζίζηαηαη 
σο εμήο: 
≪ζη) ην ή ηα πξφζσπα, θπζηθά ή λνκηθά, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά απφ ηνλ 

θάηνρν ηεο άδεηαο ή ηνπο κεηφρνπο ηνπ θαη έρνπλ αμηνινγεζεί απφ ηε Ρ.Α.Δ. 
θαηά ην θξηηήξην (δ) ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.≫ 

4. Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο: 
≪4. Ζ άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. 

ρνξεγείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη είθνζη πέληε (25) έηε θαη κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη κέρξη ίζν ρξφλν. Δάλ κέζα ζε ηξηάληα (30) κήλεο απφ ηε 
ρνξήγεζή ηεο δελ εθδνζεί άδεηα εγθαηάζηαζεο, ε άδεηα παξαγσγήο παχεη 
απηνδηθαίσο λα ηζρχεη, εθδηδνκέλεο ζρεηηθήο δηαπηζησηηθήο πξάμεο απφ ηε 

Ρ.Α.Δ.. 
ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηάληα (30) κελψλ δελ ππνινγίδνληαη:  

α) Ο ρξφλνο αλαζηνιήο κε δηθαζηηθή απφθαζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο ή 
άιιεο άδεηαο ή έγθξηζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 
εγθαηάζηαζεο. 

β) Ο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο πνπ νθείιεηαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ 
αξκφδησλ ππεξεζηψλ ή ζε άιινπο αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο πνπ δελ αθνξνχλ 

ηνλ θάηνρν ηεο άδεηαο παξαγσγήο. 
ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο, ν δηθαηνχρνο ηεο άδεηαο κπνξεί λα ππνβάιεη, πξηλ 
απφ ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηάληα (30) κελψλ, αίηεζε ζηε Ρ.Α.Δ. γηα ηε 

ρνξήγεζε παξάηαζεο. Ζ άδεηα παξαγσγήο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο ηελ 
έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Ρ.Α.Δ. επί ηεο αηηήζεσο απηήο.≫ 

5. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο: 
≪5. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξ.3, πιελ ηνπ ζηνηρείνπ ε΄ 

απηήο, ε άδεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. 
κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ., χζηεξα απφ ζρεηηθή αίηεζε 
ηνπ θαηφρνπ. 

Ζ Ρ.Α.Δ. απνθαζίδεη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο, κέζα ζε 
εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο, θαηά ηα νξηδφκελα 
ζηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 3 ηνπ 

άξζξνπ 5, εθφζνλ ν θάθεινο είλαη πιήξεο, άιισο απφ ηε ζπκπιήξσζή ηνπ. 
Ο θάθεινο ζεσξείηαη πιήξεο εάλ κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

ππνβνιή ηνπ δελ δεηεζνχλ εγγξάθσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν  
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Ζ απφθαζε ηξνπνπνίεζεο αλαξηάηαη κε επηκέιεηα 
ηεο Ρ.Α.Δ. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη θαηαρσξίδεηαη ζην κεηξψν πνπ ηεξείηαη 

ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία γηα Α.Π.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
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Γελ απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο 
εμήο πεξηπηψζεηο: 

α) Αλ ε εγθαηεζηεκέλε Ηζρχο ή ε Μέγηζηε Ηζρχο Παξαγσγήο ζηαζκνχ 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην χζηεκα ή ην Γίθηπν, 

απμεζεί κέρξη δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ζπλνιηθά ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή άδεηα, 
εθφζνλ δελ επέξρεηαη κεηαβνιή ηνπ γεπέδνπ άιιε εθηφο απφ ηε κείσζε ηνπ 
εκβαδνχ ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε άδεηα εγθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη  

ζην άξζξν 8 ηξνπνπνηείηαη, κεηά απφ επαλαδηαηχπσζε ησλ φξσλ ζχλδεζεο 
ηνπ ζηαζκνχ απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ. Οη δηαηάμεηο 

απηέο δελ εθαξκφδνληαη ζε ζηαζκνχο πνπ εληάζζνληαη ζε εηδηθφ πξφγξακκα, 
θαζψο θαη ζε πεξηνρέο κε θνξεζκέλα δίθηπα. Oη πεξηνρέο κε θνξεζκέλα 
δίθηπα θαη ε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηζρχνο ζε απηέο δηαπηζηψλνληαη κε  

απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ. πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ 
Γηαρεηξηζηή. Ζ απφθαζε απηή αλαξηάηαη κε επηκέιεηα ηεο Ρ.Α.Δ. ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ή δεκνζηνπνηείηαη κε άιιν πξφζθνξν ηξφπν θαη θνηλνπνηείηαη  
ακειεηί ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Α.Π.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

β) Αλ κεηαβιεζεί ε θαηνηθία ή ε έδξα ηνπ Αδεηνχρνπ. 
γ) Αλ κεησζεί ε Δγθαηεζηεκέλε Ηζρχο ή ε Μέγηζηε Ηζρχο Παξαγσγήο ζηαζκνχ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην χζηεκα ή ην Γίθηπν,  
εθφζνλ απφ ηε κείσζε δελ επέξρεηαη κεηαβνιή ηνπ γεπέδνπ άιιε εθηφο απφ 
ηε κείσζε ηνπ εκβαδνχ ηνπ. 

δ) Αλ απφ ηηο επεξρφκελεο κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ηεο άδεηαο παξαγσγήο 
πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν  

3 δελ επεξεάδεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 1. 
Αλ ζπληξέρεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ν θάηνρνο ηεο 

άδεηαο παξαγσγήο ππνρξενχηαη λα ην γλσζηνπνηήζεη ακειεηί ζηε Ρ.Α.Δ. θαη 
ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε γξαπηή 

δήισζή ηνπ. Ζ Γξακκαηεία ηεο Ρ.Α.Δ. εθδίδεη ζρεηηθή βεβαίσζε κέζα ζε 
πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο, ηελ νπνία 
θνηλνπνηεί ζηελ Απηνηειή Τπεξεζία Α.Π.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ή δεκνζην−  
πνηεί κε νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν. Αλ ν θάηνρνο ηεο άδεηαο 

παξαιείςεη ηελ ελεκέξσζε απηή, επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ νη θπξψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο παξαγσγήο πθηζηάκελνπ αηνιηθνχ 

πάξθνπ, επηηξέπεηαη ε απνμήισζε θαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπ, κε δπλαηή 
αχμεζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηνπ έσο 10% ρσξίο αχμεζε ηνπ γεπέδνπ 

εγθαηάζηαζεο, κεηά απφ βεβαίσζε γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο 
πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηεο Ρ.Α.Δ.. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε 
Πξνζθνξά χλδεζεο επαλεθδίδεηαη κε απιή επαλάιεςε ησλ φξσλ πνπ είραλ 

ηεζεί ζηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ, ρσξίο 
πξφζζεηνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο.≫ 

6. Ζ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο: 
≪6. Ο θάηνρνο άδεηαο παξαγσγήο κπνξεί, κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

Ρ.Α.Δ., λα κεηαβηβάδεη ηελ άδεηά ηνπ ζε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

εθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄, δ΄ θαη ε΄ 
ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ κεηαβίβαζε δελ ζπληζηά ιφγν παξάηαζεο ηεο 
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πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα (30) κελψλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ.≫ 

7. Ζ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 
≪8. Ζ ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή 

.Ζ.Θ.Τ.Α. δελ απαιιάζζεη ηνλ θάηνρφ ηεο απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβεη 
άιιεο άδεηεο ή εγθξίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, φπσο 

ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη νη άδεηεο  εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 
Ζ ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο ππνβνιήο αηηήκα−  
ηνο γηα ηε ρνξήγεζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.). Πξηλ απφ ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο νθείινπλ λα 
εμεηάδνπλ αηηήζεηο ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ 
απαηηνχληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.≫ 

8. Μεηά ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3468/2006 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 
9, σο εμήο: 
≪9. ε πεξίπησζε αιιειεπηθάιπςεο αηηήζεσλ γηα  ρνξήγεζε άδεηαο 

παξαγσγήο ζε ζηαζκνχο Α.Π.Δ. ζε  νξηζκέλε πεξηνρή ή ζε πεξίπησζε πνπ ε 
Ρ.Α.Δ. ρξεηάδεηαη λα πξνβεί ζε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε αηηήζεσλ ιφγσ ησλ 
ξπζκίζεσλ ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ή θαη ιφγσ πεξηνξηζκέλεο 

ηθαλφηεηαο ηνπ δηθηχνπ, πξνηεξαηφηεηα ζηε ιήςε ηεο άδεηαο έρνπλ νη αηηήζεηο 
πνπ ππνβάιινληαη απφ λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία κεηέρνπλ νη Ο.Σ.Α., ζηα 

φξηα ησλ νπνίσλ ρσξνζεηείηαη ν ζηαζκφο, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο πνπ δελ 
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ 33%. Γηα ηε δηελέξγεηα αμηνιφγεζεο θαηά ηελ 
παξάγξαθν απηή πξέπεη νη ζπγθξηλφκελεο αηηήζεηο λα έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή 
ηεο πξψηεο απφ απηέο. Απαγνξεχεηαη, κε πνηλή αλάθιεζεο ηεο άδεηαο, ε 

κεηαβίβαζε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ νη Ο.Σ.Α., 
θαζψο θαη ε κεηαβίβαζε ή ελερπξίαζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ  
απηέο, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ ζηε Γεληθή 

πλέιεπζε θαη ιήςεο κεξηζκάησλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ απφ 
ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ.≫ 

9. Ζ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3468/2006 αλαξηζκείηαη ζε παξάγξαθν 10 
θαη αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
≪10. Καηά ηελ αμηνιφγεζε αηηήζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α., πνπ ππνβάιινληαη απφ λνκηθά 
πξφζσπα, ζην κεηνρηθφ ή εηαηξηθφ θεθάιαην ησλ νπνίσλ κεηέρνπλ 
ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) πξφζσπα κε κεηνρηθή ή εηαηξηθή ζπκκεηνρή, θαη’ 

αλψηαην φξην, κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ ην θαζέλα, ζπλεθηηκάηαη ε 
ζπκκεηνρή ζε απηά: α) θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη δεκφηεο ηνπ Ο.Σ.Α., 
πξψηνπ ή δεχηεξνπ βαζκνχ, φπνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ην έξγν ή β) 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηνχο ηνπο Ο.Σ.Α. ή γ) ηνπηθψλ 
ζπιιφγσλ ή δ) αζηηθψλ κε θεξδνζθνπηθψλ εηαηξεηψλ, κε έδξα εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ απηψλ ησλ Ο.Σ.Α.. Αλ ρνξεγεζεί άδεηα παξαγσγήο, ε 
πξνζεζκία ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο 
νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) κήλεο, θαη εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ινηπέο δηαηάμεηο 
ηεο παξαγξάθνπ απηήο.≫ 

10. Ζ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3468/2006 αλαξηζκείηαη ζε παξάγξαθν 11.  
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11. ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 12 
σο εμήο: 
≪12. Καηά ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο ή εμαίξεζεο απφ ηελ 

ππνρξέσζε ιήςεο ηεο άδεηαο απηήο γηα ζηαζκνχο Α.Π.Δ. ζε λεζηά, νη 
αηηήζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ Α.Π.Δ. πνπ ζπλδπάδνληαη κε  
εγθαηάζηαζε κνλάδαο παξαγσγήο πφζηκνπ λεξνχ ή λεξνχ άιιεο ρξήζεο, 

κέζσ αθαιάησζεο, εμεηάδνληαη θαη’ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα, εθφζνλ ε 
εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ ζηαζκνχ Α.Π.Δ. δελ ππεξβαίλεη θαηά 25% ηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
έρνπλ ζπλαθζεί ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπ αηηνχληνο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ή ηνπ νηθείνπ ή ησλ νηθείσλ Ο.Σ.Α. γηα ηε 

δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν 
ρξφλνο ηζρχνο ηεο ρνξεγνχκελεο άδεηαο ζπλαξηάηαη πξνο ην ρξφλν ηζρχνο 

ηεο ζχκβαζεο. Ζ δπλαηφηεηα έληαμεο ηεο σο άλσ κνλάδαο Α.Π.Δ., θξίλεηαη 
θαηφπηλ εηδηθήο ηερληθννηθνλνκηθήο κειέηεο ε νπνία εθπνλείηαη απφ ηνλ 
αηηνχληα. Ζ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηε κνλάδα Α.Π.Δ. 

ζπκςεθίδεηαη, ζε σξηαία βάζε, κε ηελ θαηαλαιηζθφκελε απφ ηε κνλάδα 
αθαιάησζεο. Σν πιεφλαζκα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα δηαηίζεηαη 

ζην δίθηπν κέρξη πνζνζηνχ 20% ηεο παξαγφκελεο ηζρχνο ζχκθσλα κε ηα 
ηζρχνληα γηα ηνπο απηνπαξαγσγνχο. Με ηνλ Καλνληζκφ Αδεηψλ πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5, θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο 

θαη αλάθιεζεο ζε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο ηεο κνλάδαο αθαιάησζεο ηεο 
αλσηέξσ άδεηαο θαη θάζε εηδηθφηεξν ζέκα θαη αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο.≫ 

12. Σν άξζξν 4 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
≪1. Δμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβνπλ άδεηα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή άιιε δηαπηζησηηθή απφθαζε θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα πνπ παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο εγθαηα−  
ζηάζεσλ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α.: 

α) γεσζεξκηθνχο ζηαζκνχο κε εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχ κηθξφηεξε ή ίζε 
ηνπ κηζνχ (0,5) MW, 
β) ζηαζκνχο βηνκάδαο, βηναεξίνπ θαη βηνθαπζίκσλ κε  εγθαηεζηεκέλε 

ειεθηξηθή ηζρχ κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ ελφο (1) MW, 
γ) θσηνβνιηατθνχο ή ειηνζεξκηθνχο ζηαζκνχο κε εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή 

ηζρχ κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ ελφο (1) MWp, 
δ) αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο κε εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχ κηθξφηεξε ή ίζε 
ησλ εθαηφ (100) kW, 

ε) ζηαζκνχο .Ζ.Θ.Τ.Α. κε εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχ κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ 
ελφο (1) MWe, 

ζη) ζηαζκνχο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ έσο πέληε (5) 
ΜWe, πνπ εγθαζίζηαληαη απφ εθπαηδεπηηθνχο ή εξεπλεηηθνχο θνξείο ηνπ 
δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα, γηα φζν ρξφλν νη ζηαζκνί απηνί ιεηηνπξγνχλ 

απνθιεηζηηθά γηα εθπαηδεπηηθνχο ή εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, θαζψο θαη 
ζηαζκνχο πνπ εγθαζίζηαληαη απφ ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη 

Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (Κ.Α.Π.Δ.), γηα φζν ρξφλν νη ζηαζκνί απηνί  
ιεηηνπξγνχλ γηα ηε δηελέξγεηα πηζηνπνηήζεσλ ή κεηξήζεσλ,  
δ) απηφλνκνπο ζηαζκνχο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. νη νπνίνη δελ ζπλδένληαη 

ζην χζηεκα ή ζην Γίθηπν, κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κηθξφηεξε ή ίζε ησλ πέληε 
(5) MWe, ρσξίο δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Σα πξφζσπα πνπ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ ηεο 
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πεξίπησζεο απηήο, ππνρξενχληαη, πξηλ εγθαηαζηήζνπλ ηνπο ζηαζκνχο, λα 
ελεκεξψλνπλ ηνλ αξκφδην Γηαρεηξηζηή γηα ηε ζέζε, ηελ ηζρχ θαη ηελ 

ηερλνινγία ησλ ζηαζκψλ απηψλ, θαη 
ε) ινηπνχο ζηαζκνχο κε εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχ κηθξφηεξε ή ίζε ησλ 

πελήληα (50) kW, εθφζνλ νη ζηαζκνί απηνί ρξεζηκνπνηνχλ Α.Π.Δ. απφ ηηο 
νξηδφκελεο ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2, κε κνξθή δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. 

Σν φξην ηζρχνο ζηηο πεξηπηψζεηο γ΄ θαη δ΄ ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ησλ ζηαζκψλ 
πνπ αλήθνπλ ζην ίδην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη εγθαζίζηαληαη ζην ίδην ή 

φκνξν αθίλεην θαη ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ αζξνηζηηθή ηζρχ ηνπ 
ζπλφινπ ησλ ζηαζκψλ. 
2. Ο αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο ελεκεξψλεη, ζην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ 

δηκήλνπ, ηελ Απηνηειή Τπεξεζία γηα Α.Π.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηε Ρ.Α.Δ. γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζηαζκψλ 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη αλαξηά ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ. Οη ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή 
.Ζ.Θ.Τ.Α. ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβάδνληαη πξηλ απφ 

ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζή  
ηνπο ζε λνκηθά πξφζσπα, εθφζνλ ην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πξνο 

ηελ νπνία γίλεηαη ε κεηαβίβαζε θαηέρεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ην κεηαβηβάδνλ 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. 
3. Ο αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, λα πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχλδεζε ησλ 
ζηαζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 κε ην χζηεκα ή ην Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν ή ην 

Γίθηπν ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ 
ηεθκεξησκέλνη ηερληθνί ιφγνη πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ άξλεζε ηεο ζχλδεζεο, 
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Κψδηθεο Γηαρείξηζεο, ή 

πθίζηαηαη θνξεζκφο ησλ δηθηχσλ πνπ δηαπηζηψλεηαη κε ηε δηαδηθαζία ησλ δχν 
ηειεπηαίσλ εδαθίσλ ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3. Καηά ηε 

δηαδηθαζία απηή ηεξείηαη ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ αηηήζεσλ πνπ 
ππνβάιινληαη, νη νπνίεο δεκνζηνπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ αξκφδηνπ 
Γηαρεηξηζηή ζην δηαδηθηπαθφ ηνπ ηφπν θαη ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά ε Απηνηειήο 

Τπεξεζία γηα Α.Π.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ε Ρ.Α.Δ.. 

4. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χλδεζεο ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο 
δηελεξγεί έιεγρν ζηνπο ζηαζκνχο πνπ ππάγνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο ζή  
θαη ε΄ ηεο παξ. 1, πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζεί φηη εγθαζίζηαληαη ζε αθίλεην ην 

νπνίν αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ή βξίζθεηαη ζηε λφκηκε ρξήζε ηνπ θνξέα ηνπ 
ζηαζκνχ. 

5. α) Καηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Ρ.Α.Δ. πνπ πξνβιέπεηαη ζηα δχν 
ηειεπηαία εδάθηα ηεο πεξίπησζεο α΄ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 3, κε ηελ νπνία 
θαζνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηζρχνο ζε πεξηνρέο κε θνξεζκέλν 

δίθηπν, ε ηζρχο απηή θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ ζηαζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ., γηα ηνπο 

νπνίνπο απαηηείηαη άδεηα παξαγσγήο κε βάζε ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ 
εθδειψζεθε. 
β) ηηο πεξηνρέο ηεο πεξίπησζεο α΄ ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο ππνρξενχηαη λα 

πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηε ζχλδεζε ησλ ζηαζκψλ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 κε ην χζηεκα ή ην Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν ή ην  
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Γίθηπν ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ κε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 
ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη, έσο φηνπ εμαληιεζεί ην εθάζηνηε φξην. Αλ ν 

ελδηαθεξφκελνο δελ πξνρσξήζεη, κε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, ζε έλαξμε 
εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνχ κέζα ζε έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο χλδεζεο κε ην χζηεκα ή ην Γίθηπν, ε Πξνζθνξά χλδεζεο 
αίξεηαη απηνδηθαίσο θαη ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο θαηαλέκεη ηε δηαζέζηκε ηζρχ 
ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ελδηαθεξφκελν.  

γ) ηηο πεξηνρέο ηεο πεξίπησζεο α΄, γηα ηνπο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο 
απφ Α.Π.Δ. πνπ δελ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ρνξήγεζεο άδεηαο 

παξαγσγήο, ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο απνθαζίδεη γηα ηε ρνξήγεζε 
δεζκεπηηθήο Πξνζθνξάο χλδεζεο ζηνπο ζηαζκνχο πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη 
άδεηα παξαγσγήο, εμεηάδνληαο ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη κε 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαηά ηελ εκεξνκελία ρνξήγεζεο ηεο απφθαζεο  
Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ ζηαζκνχ ή, ζε πεξίπησζε απαιιαγήο 

απφ απηήλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο ζπλνδεπφκελε απφ 
πιήξε θάθειν κε δηθαηνινγεηηθά ζε απηφλ, εθφζνλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη 
ην ελδηαθέξνλ ηνπ αηηνχληνο. Αλ, κε βάζε ηηο άδεηεο παξαγσγήο πνπ 

ρνξεγήζεθαλ, εθηηκάηαη φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα λα εμεηαζηνχλ πξφζζεηα 
αηηήκαηα, ε Ρ.Α.Δ. αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηε δπλαηφηεηά ηεο γηα 

παξαιαβή θαη εμέηαζε αηηήζεσλ θαη κπνξεί λα απεπζχλεη ηδηαίηεξε 
πξφζθιεζε κε ζπγθεθξηκέλε πξνζεζκία γηα λα ππνβιεζνχλ αηηήζεηο πνπ ζα 
αμηνινγεζνχλ ζπγθξηηηθά.≫ 

13. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 
≪1. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο, ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ 

αλάθιεζή ηεο, ππνβάιιεηαη αίηεζε ζηε Ρ.Α.Δ., ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ φια 
ηα έγγξαθα πνπ νξίδνληαη ζηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε  
ηελ παξάγξαθν 3. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο 

θαη ηεο απφθαζεο ηεο Ρ.Α.Δ., θαζψο θαη ηα ζηνηρεία απηψλ ηα νπνία 
δεκνζηνπνηνχληαη κε επηκέιεηα ηεο Ρ.Α.Δ. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ή κε  
νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν.≫ 
 

Άξζξν 3 
Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ (Ε.Π.Ο.)  θαη άδεηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 
 

1. ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο ζή  ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1650/1986 

(ΦΔΚ 160 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3010/2002 (ΦΔΚ 
91 Α΄), πξνζηίζεληαη εδάθηα σο αθνινχζσο: 
≪Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε δελ απαηηείηαη 

επίζεο γηα ηνπο πβξηδηθνχο ζηαζκνχο θαη ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, θαζψο θαη γηα ηα 
ζπλνδά έξγα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ειεθηξηθή ζχλδεζε ζην χζηεκα ή ην 

Γίθηπν θαη ηα έξγα εζσηεξηθήο νδνπνηίαο θαη νδνπνηίαο πξφζβαζεο. Γηα ηελ 
έγθξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ απηψλ ζηε Μειέηε 
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ εθπνλείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 5 εμεηάδνληαη επίζεο ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο  
ππνπεξηπηψζεηο αα΄ έσο θαη εε΄ ηεο πεξίπησζεο β΄, νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη θαη ε κεδεληθή θαη ηεξνχληαη φιεο νη απαηηήζεηο 
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ηεο θνηλνηηθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ νηθείνπ έξγνπ.≫ 

2. Σν άξζξν 8 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
≪Άξζξν 8 ,Άδεηεο. 

1. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ή επέθηαζε ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α., απαηηείηαη ζρεηηθή άδεηα. Ζ άδεηα απηή 
ρνξεγείηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4, 

κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, εληφο ησλ νξίσλ ηεο 
νπνίαο εγθαζίζηαηαη ν ζηαζκφο, γηα φια ηα έξγα γηα ηα νπνία αξκφδηνο γηα ηελ 
πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε είλαη ν Ννκάξρεο ή ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1650/1986, φπσο ηζρχεη, θαη ηηο 
θαλνληζηηθέο πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηνπ.  

Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο ρνξεγείηαη κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ. Ο έιεγρνο απηφο πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα έρεη  

νινθιεξσζεί κέζα ζε ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο 
ζρεηηθήο αίηεζεο. Αλ ε άδεηα δελ εθδνζεί κέζα ζην αλσηέξσ ρξνληθφ 
δηάζηεκα, ν αξκφδηνο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ππνρξενχηα η λα 

εθδψζεη δηαπηζησηηθή πξάμε κε εηδηθή αηηηνινγία γηα ηελ αδπλακία έθδνζήο 
ηεο. Ζ πξάμε απηή κε νιφθιεξν ηνλ ζρεηηθφ θάθειν δηαβηβάδεηαη ζηνλ 

Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ν νπνίνο 
απνθαζίδεη γηα ηελ έθδνζε ή κε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο κέζα ζε ηξηάληα 
(30) εκέξεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ. Γηα ηελ έθδνζε ησλ 

αδεηψλ εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα παξέρεηαη απφ ην Κέληξν Αλαλεψζηκσλ 
Πεγψλ Δλέξγεηαο (Κ.Α.Π.Δ.) ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γξακκαηεηαθή, ηερληθή, επηζηεκνληθή ππνζηήξημε αληί 
ακνηβήο, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο  θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

2. Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 
Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α., γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ νπνίσλ 

αξκφδηνο είλαη ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 
θαη νη θαηά πεξίπησζε ζπλαξκφδηνη Τπνπξγνί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λ.1650/1986 θαη ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαη’ 

εμνπζηνδφηεζή ηνπ, εθδίδεηαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 3 θαη 4, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε 
(15) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ε νπνία νινθιεξψλεηαη κέζα ζε ηξηάληα (30) εξγάζηκεο 

εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο. 
3. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο παξαγσγήο απφ ηε Ρ.Α.Δ., ν ελδηαθεξφκελνο 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπ ρνξεγεζεί άδεηα εγθαηάζηαζεο, δεηά ηαπηφρξνλα ηελ 
έθδνζε: 
α) Πξνζθνξάο χλδεζεο απφ ηνλ αξκφδην Γηαρεηξηζηή.  

β) Απφθαζεο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (Δ.Π.Ο.),  θαηά ην άξζξν 4 
ηνπ λ.1650/1986, φπσο ηζρχεη, θαη 

γ) Άδεηαο Δπέκβαζεο ζε δάζνο ή δαζηθή έθηαζε, θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
58 ηνπ λ. 998/1979 (ΦΔΚ 289 Α΄), εθφζνλ απαηηείηαη, ή γεληθά ησλ αλαγθαίσλ 
αδεηψλ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ έξγνπ. 
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4. Ο αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο κε απφθαζή ηνπ ρνξεγεί κέζα ζε ηέζζεξηο (4) 
κήλεο ηελ Πξνζθνξά χλδεζεο πνπ δεηήζεθε, ε νπνία νξηζηηθνπνηείηαη θαη 

θαζίζηαηαη δεζκεπηηθή: 
α) κε ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο Δ.Π.Ο. γηα ην ζηαζκφ Α.Π.Δ. ή, 

β) αλ δελ απαηηείηαη απφθαζε Δ.Π.Ο., κε ηε βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα 
πεξηβαιινληηθή αξρή ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο φηη ν ζηαζκφο Α.Π.Δ. 
απαιιάζζεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε απηή. 

Ζ Πξνζθνξά χλδεζεο ηζρχεη γηα ηέζζεξα (4) έηε απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζή 
ηεο θαη δεζκεχεη ηνλ Γηαρεηξηζηή θαη ηνλ δηθαηνχρν. 

5. Αθνχ θαηαζηεί δεζκεπηηθή ε Πξνζθνξά χλδεζεο, ν δηθαηνχρνο ελεξγεί: 
α) γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, 

β) γηα ηε ζχλαςε ηεο χκβαζεο χλδεζεο θαη ηεο χκβαζεο Πψιεζεο, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9, 10 θαη 12 θαη ηνπο Κψδηθεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

πζηήκαηνο θαη ηνπ Γηθηχνπ. Οη πκβάζεηο απηέο ππνγξάθνληαη θαη ηζρχνπλ 
απφ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο, εθφζνλ απαηηείηαη, 
γ) γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ, πξσηνθφιισλ ή άιισλ εγθξίζεσλ πνπ ηπρφλ 

απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ, νη νπνίεο εθδίδνληαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

πξνεγνχκελε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο, 
δ) γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο Δ.Π.Ο. σο πξνο ηα έξγα ζχλδεζεο, 
εθφζνλ απαηηείηαη. 

6. Γηα ηελ έθδνζε απφθαζεο Δ.Π.Ο. ησλ έξγσλ απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. θαηά 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.1650/1986, φπσο ηζρχεη, ππνβάιιεηαη 

πιήξεο θάθεινο θαη Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) ζηελ 
αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αξρή. Ζ αξκφδηα αξρή εμεηάδεη 
ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα πξφιεςεο θαη 

απνθαηάζηαζεο, κεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζηνπνίεζεο 
θαη απνθαίλεηαη γηα ηε ρνξήγεζε ή κε απφθαζεο Δ.Π.Ο. κέζα ζε ηέζζεξηο (4) 

κήλεο απφ ην ρξφλν πνπ ν θάθεινο ζεσξήζεθε πιήξεο. Ο θάθεινο ζεσξείηαη 
πιήξεο, εάλ κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ δελ δεηεζνχλ 
εγγξάθσο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Ζ 

αδεηνδνηνχζα αξρή δελ κπνξεί λα δεηήζεη εθ λένπ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 
ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία εθηφο απφ δηεπθξηλίζεηο επί ζηνηρείσλ πνπ είραλ 

ήδε δεηεζεί εγγξάθσο. Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε έξγσλ ηεο ππνθαηεγνξίαο 3  
ηεο δεχηεξεο (Β΄) θαηεγνξίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, πνπ 
θαηαηάζζνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ 

ππνθαηεγνξία 4 ηεο δεχηεξεο (Β΄) θαηεγνξίαο, ε απφθαζε Δ.Π.Ο., εθδίδεηαη 
απφ ηνλ Ννκάξρε κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε δηαβίβαζε ζε απηφλ ηνπ 

ζρεηηθνχ θαθέινπ. 
Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη θνξείο ζηνπο νπνίνπο δηαβηβάδεηαη ν θάθεινο απφ 
ηελ αξκφδηα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αξρή ππνρξενχληαη λα γλσ−  

κνδνηνχλ γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ φξσλ 
θαη πξνυπνζέζεσλ ρσξνζέηεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Δηδηθφ Πιαίζην 

Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο  Πεγέο 
Δλέξγεηαο (ΦΔΚ 2464 Β΄), φπσο ηζρχεη θαηά πε− ξίπησζε, κέζα ζηηο 
πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην λφκν ή ηάζζνληαη απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία. Αλ δελ απαληήζνπλ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο απηέο, ε απφθαζε 
Δ.Π.Ο. ρνξεγείηαη ρσξίο ηηο γλσκνδνηήζεηο ηνπο, ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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7. Ζ απφθαζε Δ.Π.Ο. γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. ηζρχεη γηα δέθα (10) έηε θαη κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη, κε αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά έμη (6) κήλεο πξηλ απφ 
ηε ιήμε ηεο, γηα κία ή πεξηζζφηεξεο θνξέο, κέρξη ίζν ρξφλν θάζε θνξά. Μέρξη 

ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο αλαλέσζεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη 
πξνεγνχκελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη. Μεηά ην πέξαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ζηαζκνχ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α., ν θνξέαο ηνπ ζηαζκνχ ππνρξενχηαη λα 

απνμειψζεη ηνπο ππεξθείκελνπο ηνπ εδάθνπο εμνπιηζκνχο θαη λα 
απνθαηαζηήζεη θαηά ην δπλαηφ ηηο επεκβάζεηο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε Δ.Π.Ο., ή ζε πεξίπησζε απαιιαγήο απφ απηή, 
ηνπο φξνπο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ αξκφδηα πεξηβαιινληηθή αξρή ηεο 
νηθείαο Πεξηθέξεηαο θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο απφθαζεο απαιιαγήο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 13 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
8. α) Καηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ην 
χζηεκα, ην Γίθηπν  ή ην Γίθηπν ησλ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ, ηεξνχληαη 
ππνρξεσηηθά θαη νη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαηζηνπο Κψδηθεο Γηαρείξηζεο 

γηα ηε ζχλδεζε ζηαζκψλ. 
β) Καηά ηε δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο αηνιηθνχ ζηαζκνχ, 

ειέγρεηαη ε απφζηαζε θάζε αλεκνγελλήηξηαο ηνπ ζηαζκνχ απφ ηελ 
πιεζηέζηεξε αλεκνγελλήηξηα ζηαζκνχ ηνπ ίδηνπ ή άιινπ παξαγσγνχ, ε νπνία 
θαζνξίδεηαη κε αλέθθιεηε ζπκθσλία ησλ παξαγσγψλ γηα ηελ νπνία 

ελεκεξψλεηαη ε Ρ.Α.Δ. θαη νη αδεηνδνηνχζεο αξρέο. Αλ δελ ππάξμεη ηέηνηα 
ζπκθσλία, ε απφζηαζε δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ επηαπιαζίνπ ηεο 

δηακέηξνπ ηεο κεγαιχηεξεο πηεξσηήο. Καηά ηνλ έιεγρν απηφ ιακβάλνληαη 
ππφςε κφλν νη ζηαζκνί γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί άδεηα εγθαηάζηαζεο.  
9. Πεξίιεςε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Απηνηεινχο Τπεξεζίαο Α.Π.Δ. πνπ ζπζηήλεηαη κε ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο 
θαη δεκνζηεχεηαη, κε επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο, ζε κία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα 

εθεκεξίδα παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο θαη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα ηεο  
Πεξηθέξεηαο, ζηα φξηα ηεο νπνίαο πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ν ζηαζκφο. 
10. Ζ άδεηα εγθαηάζηαζεο ηζρχεη γηα δχν (2) έηε θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη, 

θαη’ αλψηαην φξην, γηα ίζν ρξφλν, κεηά απφ αίηεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο, εθφζνλ:  
α) θαηά ηε ιήμε ηεο δηεηίαο έρεη εθηειεζζεί έξγν, νη δαπάλεο ηνπ νπνίνπ 

θαιχπηνπλ ην 50% ηεο επέλδπζεο, ή 
β) δελ ζπληξέρεη ε πξνυπφζεζε ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο α΄ αιιά έρνπλ 
ζπλαθζεί νη αλαγθαίεο ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ν νπνίνο  

απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ή 
γ) πθίζηαηαη αλαζηνιή κε δηθαζηηθή απφθαζε νπνηαζδήπνηε άδεηαο 

απαξαίηεηεο γηα ηε λφκηκε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 
ηηο πεξηπηψζεηο: α) ζπγθξνηεκάησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζπλνιηθήο ηζρχνο 
κεγαιχηεξεο απφ εθαηφλ πελήληα (150)MW, β) αηνιηθψλ πάξθσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ην Δζληθφ Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα κέζσ εηδηθνχ πξνο ηνχην  
ππνζαιάζζηνπ θαισδίνπ, γ) πβξηδηθψλ έξγσλ Α.Π.Δ., θαη 

δ) άιισλ ζχλζεησλ έξγσλ Α.Π.Δ., επηηξέπεηαη ε έγθξηζε παξάηαζεο ηεο 
ηζρχνο ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε απηφ πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ ππνβνιή θαη ηελ έγθξηζε 

απφ ηελ αδεηνδνηνχζα αξρή, ηεθκεξησκέλεο πξφηαζεο κε ζπλεκκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα απφ ηνλ δηθαηνχρν ηεο άδεηαο. 
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11. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 
θαη 2 απαηηείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

Ζ άδεηα απηή ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ νξγάλνπ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε 
ρνξήγεζε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο, κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη 

έιεγρν απφ θιηκάθην ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηεο ηήξεζεο ησλ ηερληθψλ 
φξσλ εγθαηάζηαζεο ζηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ, θαζψο θαη 
έιεγρν ηεο δηαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ, πνπ κπνξεί λα δηελεξγείηαη θαη απφ ην 
Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Κ.Α.Π.Δ.). Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο 

ρνξεγείηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 
νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ ειέγρσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 15. 
Γηα ηα έξγα ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ έσο δ΄ ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, επηηξέπεηαη ε έθδνζε ηκεκαηηθψλ αδεηψλ 
ιεηηνπξγίαο γηα πιήξσο απνπεξαησκέλα ηκήκαηά ηνπο πνπ έρνπλ ηερληθή θαη 
ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα, χζηεξα απφ ππνβνιή ζρεηηθνχ αηηήκαηνο απφ ηνλ 

ελδηαθεξφκελν. ηελ πεξίπησζε απηή δελ παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία ηνπ 
ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

12. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 
Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. ηζρχεη γηα είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ έηε θαη κπνξεί λα 
αλαλεψλεηαη κέρξη ίζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δηδηθά γηα ηνπο ειηνζεξκηθνχο  

ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο ε ειάρηζηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο άδεηαο 
ιεηηνπξγίαο νξίδεηαη ζε είθνζη πέληε (25) έηε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο δελ απαιιάζζεηαη ν δηθαηνχρνο απφ ηελ 
ππνρξέσζε ηεο έθδνζεο ή αλαλέσζεο ηεο ηζρχνο άιισλ αδεηψλ πνπ 
απαηηνχληαη απφ ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Αλ κεηαβηβαζζεί 

ν ζηαζκφο, ν λένο δηθαηνχρνο ππνθαζίζηαηαη, έλαληη ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ 
πζηήκαηνο ή ηνπ Γηθηχνπ, ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

δηθαηνπαξφρνπ ηνπ. 
ηελ πεξίπησζε απηή, ζην λέν θνξέα κεηαβηβάδεηαη θαη ε άδεηα παξαγσγήο, 
κεηά απφ απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ.. 

Μεηά ηε κεηαβίβαζε ηξνπνπνηείηαη, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, θαη ε 
άδεηα ιεηηνπξγίαο ζην φλνκα ηνπ λένπ δηθαηνχρνπ. 

13. Οη ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. 
πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε άδεηαο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 4, απαιιάζζνληαη θαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα ιάβνπλ άδεηα 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Αληίζεηα, ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ 

λ.1650/1986. Φσηνβνιηατθνί ζηαζκνί θαη αλεκνγελλήηξηεο πνπ εγθαζίζηαληαη 
ζε θηίξηα ή θαη άιιεο δνκηθέο θαηαζθεπέο ή εληφο νξγα− λσκέλσλ ππνδνρέσλ 
βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εμαηξνχληαη, απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο 

απφθαζεο Δ.Π.Ο.. 
Οκνίσο εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε έθδνζεο απφθαζεο Δ.Π.Ο., νη 

ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. πνπ εγθαζίζηαληαη ζε 
γήπεδα, εθφζνλ ε εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα εμήο 
φξηα αλά ηερλνινγία: 

− 0,5 MW γηα ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ γεσζεξκία, 
− 0,5 MW γηα ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ρξήζε βηνκάδαο, βηναεξίνπ θαη 

βηνθαπζίκσλ, 
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− 0,5 MW γηα ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ θσηνβνιηατθά ή 
ειηνζεξκηθά, 

− 20 kW γηα αηνιηθνχο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο. 
Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο απαηηείηαη ε ρνξήγεζε βεβαίσζεο απαιιαγήο 

εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αξκφδηα 
πεξηβαιινληηθή αξρή ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο, κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε 
ηεο νπνίαο ζεσξείηαη απηή ρνξεγεζείζα. Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο  

εμεηάδεηαη κφλν ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ ζηαζκνχ θαη φηη ν ρψξνο 
εγθαηάζηαζεο δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο β΄ ηνπ επφκελνπ 

εδαθίνπ. 
Καη’ εμαίξεζε, ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζία Δ.Π.Ο. ζηαζκνί παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ κηθξφηεξε ή ίζε πξνο 

ηα αλσηέξσ φξηα εθφζνλ: 
α) εγθαζίζηαληαη ζε γήπεδα πνπ βξίζθνληαη ζε νξηνζεηεκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

δηθηχνπ Natura 2000 ή ζε παξάθηηεο δψλεο πνπ απέρνπλ ιηγφηεξν απφ εθαηφ  
(100) κέηξα απφ ηελ νξηνγξακκή ηνπ αηγηαινχ εθηφο βξαρνλεζίδσλ, ή 
β) γεηηληάδνπλ, ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ εθαηφλ πελήληα (150) κέηξσλ, κε 

ζηαζκφ Α.Π.Δ. ηεο ίδηαο ηερλνινγίαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε άιιν 
γήπεδν θαη έρεη εθδνζεί γη’ απηφλ άδεηα παξαγσγήο ή απφθαζε Δ.Π.Ο. ή 

πξνζθνξά ζχλδεζεο, ε δε ζπλνιηθή ηζρχο ησλ ζηαζκψλ ππεξβαίλεη ηα 
παξαπάλσ θαζνξηδφκελα φξηα. 
14. ηελ Απηνηειή Τπεξεζία Α.Π.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ηεξείηαη κεηξψν αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή 

.Ζ.Θ.Τ.Α. κε ρξήζε Α.Π.Δ.. ην κεηξψν απηφ, ην νπνίν αλαξηάηαη ζηελ 
εηδηθή ηζηνζειίδα ηεο Απηνηεινχο Τπεξεζίαο θαη ελεκεξψλεηαη ζε κεληαία 
βάζε, θαηαρσξίδνληαη νη άδεηεο παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 

θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο άδεηαο 
παξαγσγήο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ξπζκίδνληαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο, ηήξεζεο θαη 
ελεκέξσζεο ηνπ κεηξψνπ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 
15. ηηο ζπκβάζεηο ζχλδεζεο πνπ ζπλάπηεη ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο κε ηνπο 

θνξείο ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ. πνπ εμαηξνχληαη απφ ηε 
ιήςε άδεηαο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζνξίδεηαη πξνζεζκία ζχλδεζεο ζην 
χζηεκα ή Γίθηπν, ε νπνία είλαη απνθιεηζηηθή, θαη νξίδεηαη εγγχεζε ή πνηληθή 
ξήηξα πνπ θαηαπίπηεη αλ ν θνξέαο δελ πινπνηήζεη ηε ζχλδεζε εληφο ηεο 

θαζνξηζζείζαο πξνζεζκίαο. Πηζαλά έζνδα απφ ηελ θαηάπησζε ησλ 
εγγπήζεσλ ή πνηληθψλ ξεηξψλ απνηεινχλ πφξν ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, 

θαηά ην άξζξν 40 ηνπ λ. 2773/1999, πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ 
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. Α.Δ.) ζηνλ 
νπνίν θαη απνδίδνληαη. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο, θαζνξίδεηαη ην είδνο θαη ην χςνο ησλ αλσηέξσ ξεηξψλ θαη  
εγγπήζεσλ νη νπνίεο θιηκαθψλνληαη αλάινγα κε ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηνπ 
ζηαζκνχ, νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάπησζή ηνπο, ν 

ηξφπνο δηάζεζεο ησλ εζφδσλ απφ απηέο ζηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ. Α.Δ. θαη θάζε 
άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Έσο ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ, ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο πξνβαίλεη  
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αθσιχησο ζηε ζχλαςε ησλ πκβάζεσλ χλδεζεο κε ηνπο θαηά ηα αλσηέξσ 
ππφρξενπο θνξείο, νη νπνίνη, κεηά ηελ έθδνζή ηεο, ππνρξενχληαη ζηελ 

παξνρή ησλ εγγπήζεσλ πνπ ζα θαζνξίζεη. 
Απφ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο εγγπήζεσλ εμαηξνχληαη νη ζηαζκνί απφ Α.Π.Δ. 

αλεμαξηήησο ηζρχνο πνπ εγθαζίζηαληαη ζε θηίξηα, θαζψο θαη νη ζηαζκνί Α.Π.Δ. 
αλεμαξηήησο ηζρχνο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ππνγξαθεί ζχκβαζε ζχλδεζεο 
πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

16. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξ− γεηαο θαη Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ αδεηψλ 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν, ηα 
δηθαηνινγεηηθά θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα.≫ 
 

Άξζξν 4 

Έληαμε θαη ζύλδεζε ζηαζκώλ παξαγσγήο  
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Α.Π.Ε. 

 

1. Σν άξζξν 11 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
≪Άξζξν 11. 

 1. ηελ πεξίπησζε ζχλδεζεο λένπ ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ. 
ζην χζηεκα κέζσ πθηζηάκελνπ ππνζηαζκνχ αλχςσζεο πςειήο ηάζεο, ν 

δηθαηνχρνο ηεο νηθείαο άδεηαο παξαγσγήο κπνξεί λα επηιέμεη ην ηκήκα  
ζχλδεζεο, κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα κέζεο ηάζεο ηνπ ζηαζκνχ Α.Π.Δ. θαη 
ηνπ ππνζηαζκνχ αλχςσζεο λα αλήθεη ζηελ θπξηφηεηά ηνπ. ηελ πεξίπησζε 

ζχλδεζεο λένπ ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ. ή ζπγθξνηήκαηνο 
αηνιηθψλ πάξθσλ ζην χζηεκα κέζσ λέσλ ππνζηαζκψλ αλχςσζεο, ν 

θάηνρνο ηεο νηθείαο άδεηαο παξαγσγήο κπνξεί λα επηιέμεη ην ηκήκα 
ζχλδεζεο, κεηαμχ ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα κέζεο ηάζεο ηνπ θάζε ζηαζκνχ 
Α.Π.Δ. θαη ηνπ ηεξκαηηθνχ ππνζηαζκνχ αλχςσζεο, θαη ν λένο ηεξκαηηθφο 

ππνζηαζκφο αλχςσζεο λα αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπ, κέρξη ηα φξηα ηνπ 
πζηήκαηνο ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Γηαρείξηζεο  θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θεληξηθνχ απηφκαηνπ 
δηαθφπηε πςειήο ή ππεξπςειήο ηάζεο ηνπ ηεξκαηηθνχ ππνζηαζκνχ, ηνπ 
νπνίνπ ε ηδηνθηεζία, ε δηαρείξηζε θαη ε ζπληήξεζε αλήθνπλ ζηνλ Κχξην ηνπ 

πζηήκαηνο ή ηνλ αξκφδην Γηαρεηξηζηή θαηά πεξίπησζε. 
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο: 

(α) Ννείηαη φηη ν ζηαζκφο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ. ζπλδέεηαη 
απεπζείαο ζην χζηεκα. 
(β) Ο θάηνρνο ηεο νηθείαο άδεηαο παξαγσγήο θαηαζθεπάδεη ηα έξγα ζχλδ εζεο 

πνπ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηά ηνπ θαη απνθηά ηε δηαρείξηζε θαη ηελ επζχλε 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ απηψλ. Ζ ηάζε θαη ηα ινηπά ηερληθά 

θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ ζχλδεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 
θπξηφηεηα ηνπ θαηφρνπ ηεο νηθείαο άδεηαο παξαγσγήο θαζνξίδνληαη απφ 
απηφλ, ππφ ηελ αίξεζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε ηνπο ζρεηηθνχο δηεζλείο 

θαλνληζκνχο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Κπξίνπ ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ 
αξκφδηνπ Γηαρεηξηζηή γηα ηελ νκαιή ζχλδεζε θαη ζπλεξγαζία ηνπο κε ην 

χζηεκα φζνλ αθνξά ηηο δηαθνπηηθέο πξνζηαζίεο ζηελ πιεπξά ηεο πςειήο ή 
ππεξπςειήο ηάζεο θαη ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο  
πιεξνθνξηψλ κε ην χζηεκα. 

(γ) Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο παξαγσγήο δελ έρεη δηθαίσκα λα αξλεζεί ηε 
ζχλδεζε λένπ παξαγσγνχ ζηνλ ππνζηαζκφ, εθηφο αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε 
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έιιεηςεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ, πνπ ηεθκεξηψλεηαη κε αηηηνινγεκέλε 
γλψκε ηνπ αξκφδηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Ο λένο ρξήζηεο θαηαβάιιεη ζηνπο θαηφρνπο άδεηαο παξαγσγήο ησλ 
ζπλδεδεκέλσλ ζηαζκψλ αληάιιαγκα γηα ηα θνηλά έξγα ζχλδεζεο, ζχκθσλα 

κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη  
πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ γηα ζχλδεζε 
ρξήζηε. Με απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ. είλαη δπλαηφλ λα ζεζπίδεηαη ε εηδηθφηεξε 

κεζνδνινγία θαζνξηζκνχ ηνπ αλσηέξσ αληαιιάγκαηνο θαη ν ηξφπνο  
θαηαβνιήο ηνπ. Ο θχξηνο ησλ θνηλψλ έξγσλ ζχλδεζεο ππνρξενχηαη λα εθηειεί 

ηηο εληνιέο ηνπ Γηαρεηξηζηή γηα ηε ιεηηνπξγία απηψλ. 
2. Γηα ηελ απαιινηξίσζε αθηλήησλ ή ηε ζχζηαζε επ’ απηψλ εκπξάγκαησλ 
δηθαησκάησλ ππέξ ηνπ θαηφρνπ ηεο άδεηαο παξαγσγήο ηνπ ζπλδεφκελνπ 

ζηαζκνχ κε ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ έξγσλ ζχλδεζεο, εθαξκφδνληαη 
αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 θαη ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 

3175/2003 (ΦΔΚ 207 Α΄), αλεμαξηήησο ηνπ θπξίνπ ησλ έξγσλ ζχλδεζεο. Αλ 
Κχξηνο ηνπ εδάθνπο είλαη ην Γεκφζην, ην αληάιιαγκα ρξήζεο ηνπ εδάθνπο 
πνπ αλαινγεί ζηα έξγα ζχλδεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ αδεηνχρνπ 

παξαγσγήο ππνινγίδεηαη επί ησλ κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ εδάθνπο πνπ 
θαηαιακβάλεηαη απφ ηηο βάζεηο ησλ ππιψλσλ ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ έξγσλ ζχλδεζεο, ελψ δελ θαηαβάιιεηαη αληάιιαγκα  
γηα ηα έξγα ζχλδεζεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ Κχξην ηνπ πζηήκαηνο. 
3. Γηα ηνπο ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ.  θαη ηα έξγα ζχλδεζήο 

ηνπο κε ην χζηεκα ή ην Γίθηπν, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο, ππέξ ηνπ θαηφρνπ 
ηεο άδεηαο παξαγσγήο, νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ 

λ. 2941/2001 (ΦΔΚ 201 Α΄). 
4. Με ηνπο Κψδηθεο Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ Γηθηχνπ πνπ 
πξνβιέπνληαη, αληίζηνηρα, ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 θαη 23 ηνπ λ. 

2773/1999 (ΦΔΚ 286 Α΄), φπσο ηζρχεη, θαζνξίδνληαη ν ηχπνο θαη ην 
πεξηερφκελν ησλ ζπκβάζεσλ ζχλδεζεο ηαζκψλ Α.Π.Δ., κε ην χζηεκα ή ην 

Γίθηπν θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 
5. Καηά ηε ζχλδεζε ζηαζκψλ Α.Π.Δ. ζην χζηεκα, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ 
πζηήκαηνο κπνξεί λα επηβάιεη αηηηνινγεκέλα ηελ πινπνίεζε πξφζζεησλ 

έξγσλ ή ηελ εγθαηάζηαζε εμνπιηζκψλ πνπ δελ απαηηνχληαη γηα ηε δηνρέηεπζε 
ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζην χζηεκα, κε ζθνπφ λα πιεξνχληαη 

πξφζζεηεο ηερληθέο ή ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
απαίηεζεο γηα εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ λ−1. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ην  
πξφζζεην θφζηνο θαζνξίδεηαη ηεθκεξησκέλα κεηαμχ ηνπ παξαγσγνχ Α.Π.Δ., 

ηνπ Γηαρεηξηζηή θαη ηνπ Κπξίνπ ηνπ πζηήκαηνο θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο 
Πξνζθνξάο χλδεζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο χλδεζεο θαη 

θαιχπηεηαη απφ ηνλ Κχξην ηνπ πζηήκαηνο. Ο Κχξηνο ηνπ πζηήκαηνο αλαθηά 
ην θφζηνο απηφ, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ρξέσζεο ρξήζεο πζηήκαηνο ή θαηά  
ηε ζχλδεζε λένπ ρξήζηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηαρείξηζεο 

ηνπ πζηήκαηνο θαη πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε 
έξγσλ ζχλδεζεο. 

6α. Δληφο εμακήλνπ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο, εθπνλείηαη απφ ηνλ 
Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ν ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο Γηαζπλδέζεσλ 
Νεζηψλ, ν νπνίνο εληάζζεηαη ζηε Μειέηε Αλάπηπμεο ηνπ πζηήκαηνο 

Μεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Μ.Α..Μ.) θαη εγθξίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία 
πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 15  
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ηνπ λ. 2773/1999. Ο ζρεδηαζκφο απηφο κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη γηα 
ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη λα ηξνπνπνηείηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

β. Ζ δηαδηθαζία ηεο πεξίπησζεο α΄ δελ αλαζηέιιεη ηελ αδεηνδφηεζε έξγσλ γηα 
αλάπηπμε ζηαζκψλ απφ Α.Π.Δ. ζε λεζηά θαη βξαρνλεζίδεο ηα νπνία 

δηαζπλδένληαη ζην χζηεκα θαη ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα έξγα ζχδεπμεο 
απηψλ.≫ 

2. Ζ παξ. β1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο: ≪ηηο πεξηπηψζεηο ζηαζκψλ απηνπαξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. επηηξέπεηαη ζηνπο απηνπαξαγσγνχο, ε κεηαθνξά ηεο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή θαη ηνπ δηθηχνπ 

κεηαθνξάο ειεθηξηζκνχ απφ ην ρψξν απηνπαξαγσγήο ζην ρψξν 
θαηαλάισζεο, θαηαβάιινληαο ηα ηέιε πνπ ηζρχνπλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ή θαη ηνπ δηθηχνπ.≫ 
 

Άξζξν 5 
Οξζνινγηθνπνίεζε ηεο ηηκνιόγεζεο ελέξγεηαο 

πνπ παξάγεηαη από ζηαζκνύο Α.Π.Ε. θαη .Η.Θ.Τ.Α. 

 

1. Ζ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 
≪2. Ζ ζχκβαζε πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ζηαζκνχο 

Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. ηζρχεη γηα είθνζη (20) έηε θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη, 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο απηήο, κεηά απφ έγγξαθε ζπκθσλία ησλ 

κεξψλ, εθφζνλ ηζρχεη ε ζρεηηθή άδεηα παξαγσγήο. Δηδηθά ε ζχκβαζε 
πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ειηνζεξκηθνχο ζηαζκνχο  
ειεθηξνπαξαγσγήο ηζρχεη γηα είθνζη πέληε (25) έηε θαη κπνξεί λα 
παξαηείλεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην  πξνεγνχκελν εδάθην.≫ 

2. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο: 
≪1. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ Παξαγσγφ ή Απηνπαξαγσγφ 

κέζσ ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. ή .Ζ.Θ.Τ.Α. ή 

κέζσ Τβξηδηθνχ ηαζκνχ θαη απνξξνθάηαη απφ ην χζηεκα ή ην Γίθηπν, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9, 10 θαη 12, ηηκνινγείηαη, ζε κεληαία 
βάζε, θαηά ηα αθφινπζα: 

α) Ζ ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ ηηκή, ζε επξψ αλά κεγαβαηψξα (MWh), 
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνξξνθάηαη απφ ην χζηεκα ή ην Γίθηπν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γηθηχνπ Με Γηαζπλδεδεκέλσλ Νεζηψλ. 
β) Ζ ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε, 
εθηφο απφ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ θσηνβνιηατθνχο 

ζηαζκνχο γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ νξηζηεί μερσξηζηέο ηηκέο απφ ηνλ λ. 
3734/2009 (ΦΔΚ 8 Α΄), φπσο ηζρχεη, γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ 
αθφινπζνπ πίλαθα: 
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Οη ηηκέο ηεο πεξίπησζεο (ηζη) ηνπ αλσηέξσ πίλαθα πνπ αθνξνχλ ζε 
ζηαζκνχο .Ζ.Θ.Τ.Α. πνπ θάλνπλ ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ πξνζαπμάλνληαη 

θαηά πνζφ ίζν κε ηελ ηηκή επί ην ζπληειεζηή ξήηξαο θπζηθνχ αεξίνπ ν νπνίνο  
νξίδεηαη σο εμήο: Ρ = 1+(Μ.Σ.Φ.Α.−26)/(100 x εel) 

Όπνπ: Μ.Σ.Φ.Α.: ε αλά ηξίκελν κέζε κνλαδηαία ηηκή πψιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ 
γηα ζπκπαξαγσγή ζε €/MWh αλσηέξαο ζεξκνγφλνπ δχλακεο (Α.Θ.Γ.) ζηνπο 
ρξήζηεο Φ.Α. ζηελ Διιάδα, εμαηξνπκέλσλ ησλ πειαηψλ ειεθηξνπαξαγσγήο. 

Ζ ηηκή απηή νξίδεηαη κε κέξηκλα ηεο Γ.Δ.Π.Α. Α.Δ. θαη θνηλνπνηείηαη αλά 
ηξίκελν ζηνλ Γ.Δ..Μ.Ζ.Δ.. εel : ν ειεθηξηθφο βαζκφο απφδνζεο ηεο δηάηαμεο  

.Ζ.Θ.Τ.Α. επί αλσηέξαο ζεξκνγφλνπ δχλακεο (Α.Θ.Γ.) θπζηθνχ αεξίνπ, ε 
νπνία νξίδεηαη ζε 0,33 γηα κνλάδεο .Ζ.Θ.Τ.Α. ≤1MWe, θαη ζε 0,35 γηα 
κνλάδεο .Ζ.Θ.Τ.Α. >1MWe. Ζ ηηκή ηνπ Ρ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηεο 

κνλάδαο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη αλσηέξσ .Ζ.Θ.Τ.Α. πνπ θάλνπλ ρξήζε θπζηθνχ 

αεξίνπ αμηνπνηνχλ ηα θαπζαέξηα γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο ν ζπληειεζηήο Ρ 
κπνξεί λα πξνζαπμάλεηαη κε απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ. κέρξη 20%. 
Ζ ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Παξαγσγφ ή 

Απηνπαξαγσγφ κέζσ ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 
.Ζ.Θ.Τ.Α. πξαγκαηνπνηείηαη αλά κήλα κε βάζε ηε Μ.Σ.Φ.Α. ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. 
Οη ηηκέο ηνπ αλσηέξσ πίλαθα γηα ηνπο Απηνπαξαγσγνχο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
ηζρχνπλ κφλν γηα ζηαζκνχο Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ έσο 

ηξηάληα πέληε (35) MW θαη γηα ην πιεφλαζκα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 
δηαηίζεηαη ζην χζηεκα ή ην Γίθηπν, ην νπνίν κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη 

πνζνζηφ 20% ηεο ζπλνιηθά παξαγφκελεο, απφ ηνπο ζηαζκνχο απηνχο, 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζε εηήζηα βάζε. 
Ζ ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ Παξαγσγφ ή 

Απηνπαξαγσγφ κέζσ ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 
.Ζ.Θ.Τ.Α. πξαγκαηνπνηείηαη αλά κήλα κε βάζε ηε Μ.Σ.Φ.Α. ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ηξηκήλνπ. 
γ) Ζ παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ζηαζκνχο Α.Π.Δ. πιελ θσηνβνιηατθψλ θαη 
ειηνζεξκηθψλ ζηαζκψλ, εθφζνλ νη επελδχζεηο πινπνηνχληαη ρσξίο ηε ρξήζε 

δεκφζηαο επηρνξήγεζεο, ηηκνινγείηαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηνπ αλσηέξσ πίλαθα 
ηηκνιφγεζεο, πξνζαπμεκέλεο θαηά πνζνζηφ 20% γηα ηηο πεξηπηψζεηο (α),(δ), 

(δ), (ε) θαη (ηδ), θαζψο θαη θαηά πνζνζηφ 15% γηα ηηο πεξηπηψζεηο (ζ) έσο (ηε). 
Γηα ηελ πεξίπησζε (ηζη), ε πξνζαχμεζε θαηά 15% εθαξκφδεηαη κφλν ζην 
ζηαζεξφ ζθέινο ηεο ηηκνιφγεζεο, εθφζνλ ε επέλδπζε πινπνηείηαη ρσξίο  

επηρνξήγεζε απφ νπνηνδήπνηε εζληθφ, επξψπατθφ ή δηεζλέο πξφγξακκα ή 
αλαπηπμηαθφ λφκν, γηα ηελ θάιπςε ηκήκαηνο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο νχηε 

ππφθεηηαη ζε θνξναπαιιαγή νπνηαζδήπνηε κνξθήο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη 
ηνπ αθνξνιφγεηνπ απνζεκαηηθνχ. 
δ) Ζ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ζηαζκνχο Α.Π.Δ. πνπ εγθαζίζηαληαη 

ζε Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά θαη βξαρνλεζίδεο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο 
θαη νη νπνίνη ζπλδένληαη ζην χζηεκα κέζσ λέαο ππνζαιάζζηαο δηαζχλδεζεο 

απαξαίηεηεο γηα ηε δηνρέηεπζε ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο, ην θφζηνο ηεο 
νπνίαο επηβαξχλνληαη εμ νινθιήξνπ νη θάηνρνη ησλ νηθείσλ αδεηψλ 
παξαγσγήο, κε εμαίξεζε ηα ηπρφλ πξφζζεηα έξγα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, ηηκνινγείηαη κε βάζε ηελ ηηκή ηνπ 
ζηνηρείνπ α΄ γηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα ηηκνιφγεζεο, 

πξνζαπμεκέλε θαηά πνζνζηφ 10% πιένλ ηνπ πνζνζηνχ επί ηνηο εθαηφ πνπ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                                        Αιολικά Πάρκα Πλήσίον Οικισμών 

131 

 

νξίδεηαη απφ ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ ιφγνπ ηεο επζείαο απφζηαζεο ζε 
ρηιηφκεηξα κεηαμχ ηεο εμφδνπ ηνπ ηεξκαηηθνχ ππνζηαζκνχ αλχςσζεο ησλ 

ζηαζκψλ θαη ηνπ ζεκείνπ ηνπ πθηζηάκελνπ πζηήκαηνο ηα νπνία ζπλδένληαη 
κέζσ ηνπ λένπ έξγνπ ζχλδεζεο, πξνο ην δεθαπιάζην ηεο ζπλνιηθήο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ ζηαζκψλ ζε MW. Ζ πξνζαχμεζε δελ επηηξέπεηαη 
λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 25%. Ζ πξνζαχμεζε ηζρχεη θαη κεηά ηελ πηζαλή 
δηαζχλδεζε ηνπ λεζηνχ ή ηεο λεζίδαο θαη πξνζζεηηθά ζε πηζαλή πξνζαχμεζε 

ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο γ΄. 
ε) Οη ειηνζεξκηθνί ζηαζκνί ησλ πεξηπηψζεσλ (ε) θαη (ζη) ηνπ αλσηέξσ πίλαθα 

επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ θπζηθφ 
αέξην, LPG, ληίδει, βηνληίδει ή άιια βηνθαχζηκα, εθφζνλ ε ρξήζε ηεο  
ελέξγεηαο απηήο θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. 

Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ θπζηθφ αέξην, LPG ή 
ληίδει δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 15% ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο  

πνπ παξάγεηαη ζε εηήζηα βάζε, απφ ηηο κνλάδεο αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο 
ελέξγεηαο. Σν φξην απηφ κπνξεί λα πξνζαπμάλεηαη θαηά 5% εάλ 
ρξεζηκνπνηείηαη βηνληίδει ή άιια βηνθαχζηκα.≫ 

3. ην ηέινο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3468/ 

2006, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη λέα εδάθηα σο εμήο:  
≪Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο, θαζνξίδεηαη επαχμεζε ηεο ηζρχνπζαο ηηκήο ηεο παξαγφκελεο 
ελέξγεηαο απφ ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο αηνιηθήο ελέξγεηαο πνπ 
εγθαζίζηαληαη ζε ζέζεηο ρακεινχ αηνιηθνχ δπλακηθνχ εληφο Πεξηνρψλ 

Αηνιηθήο Καηαιιειφηεηαο (ΠΑΚ) φπσο θαζνξίζηεθαλ κε ην Δηδηθφ Πιαίζην 
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο  

Πεγέο Δλέξγεηαο (ΦΔΚ 2464 Β΄), κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ηεο πινπνίεζεο 
αηνιηθψλ πάξθσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. Ζ επαχμεζε πξέπεη λα είλαη 
αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ησλ ζέζεσλ εθπεθξαζκέλνπ 

ζε ηζνδχλακεο ψξεο ιεηηνπξγίαο φπσο απηέο δηαπηζηψλνληαη κε βάζε ηελ 
απνινγηζηηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ 

παξαγσγηθή απνδνηηθφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ αλεκνγελλεηξηψλ. 
Ζ παξαπάλσ ππνπξγηθή απφθαζε δελ θαηαιακβάλεη ηηο ηζρχνπζεο, θαηά ην 
ρξφλν έθδνζήο ηεο, ζπκβάζεηο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αηνιηθψλ 

πάξθσλ ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ πεξηνρψλ 
ΠΑΚ, κεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφ− θαζεο, δελ επεξεάδεη ηηο 

ηζρχνπζεο θαηά ην ρξφλν εθείλν ζπκβάζεηο πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
αηνιηθψλ πάξθσλ.≫ 

4. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεηαη 
παξάγξαθνο 8 σο εμήο: 
≪8. ην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ν αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο θαηαβάιεη 

ζε θάζε Παξαγσγφ ειεθηξηζκνχ απφ αηνιηθή ελέξγεηα πνπ ζπλδέεηαη ζην 

χζηεκα ή ην Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν, πξφζζεηε απνδεκίσζε πνπ ηζνχηαη κε 
ηελ απνδεκίσζε πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 30% ησλ πεξηθνπψλ ελέξγεηαο 

πνπ ηνπ έρνπλ επηβιεζεί θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο απφ ηνλ 
αξκφδην Γηαρεηξηζηή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9  θαη 10 ηνπ παξφληνο θαη ηνπο 
Κψδηθεο Γηαρείξηζεο ηνπ πζηήκαηνο θαη ηνπ Γηθηχνπ. Σν αλσηέξσ πνζνζηφ 

ησλ πεξηθνπψλ ελέξγεηαο απμάλεηαη θάζε έηνο θαηά κέγηζην έσο θαη ην 100%, 
έηζη ψζηε ε ζπλνιηθή απνδεκίσζε πνπ ιακβάλεη ν ζηαζκφο λα ηζνχηαη κε ην 

κηθξφηεξν πνζφ κεηαμχ: α) ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα ειάκβαλε αλ 
ιεηηνπξγνχζε κε δχν ρηιηάδεο (2.000) ηζνδχλακεο ψξεο θαη β) ηεο  
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απνδεκίσζεο πνπ ζα ειάκβαλε αλ ιεηηνπξγνχζε ρσξίο πεξηθνπέο. Ζ 
κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ησλ πεξηθνπψλ ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ε νπνία 
εθδίδεηαη θαηφπηλ γλψκεο ηεο Ρ.Α.Δ. κεηά απφ εηζήγεζε θαη ησλ αξκφδησλ 
Γηαρεηξηζηψλ.≫ 
5. ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 3468/2006 ε θξάζε ≪κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, κεηά απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ.≫ αληηθαζίζηαηαη κε ηηο 

ιέμεηο ≪κε απφθαζε ηεο Ρ.Α.Δ.≫. 

6. Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 27Α ηνπ λ. 3734/2009 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
≪3. Ζ ηηκνιφγεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ 

θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο πιελ απηψλ ηεο πεξίπησζεο (γ) ηνπ πίλαθα ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη, γίλεηαη κε βάζε ηα  

ζηνηρεία ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα: 
 

 
 
7. Οη πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 27Α ηνπ λ. 3734/2009 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 
≪β) Οη ηηκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα αλαπξνζαξκφδνληαη 

θάζε έηνο, θαηά πνζνζηφ 25% ηνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο, φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. Αλ ε ηηκή πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα απηφλ αλαπξνζαξκνζκέλε 
θαηά ηα αλσηέξσ, είλαη κηθξφηεξε ηεο κέζεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ πζηήκαηνο, 
φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, πξνζαπμεκέλεο θαηά 
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30%, 40%, θαη 40%, αληίζηνηρα, γηα ηηο πεξηπηψζεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄, ηνπ 
αλσηέξσ πίλαθα, ε ηηκνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηε κέζε Οξηαθή Σηκή ηνπ  

πζηήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, πξνζαπμεκέλε θαηά ηνπο αληίζηνηρνπο 
σο άλσ ζπληειεζηέο. Γελ αλαπξνζαξκφδνληαη νη ηηκέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ παξάγεηαη απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο γηα παξαγσγνχο πνπ έρνπλ 
ζπλάςεη ζχκβαζε, ε νπνία δελ ηξνπνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην δ΄. Οη 
ηηκέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο κε 

ηζρχ θαηψηεξε ησλ 100 kW ζην κε δηαζπλδεδεκέλν  δίθηπν 
αλαπξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ηεο πεξίπησζεο Γ΄ ηνπ 

αλσηέξσ πίλαθα. 
δ) Οη παξαγσγνί πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζχκβαζε πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
απφ θσηνβνιηατθνχο ζηαζκνχο θαη κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ  

έρνπλ ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνπο ζηαζκνχο ηνπο, θαηά ηα αλσηέξσ, κπνξνχλ 
είηε λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε ζχκβαζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

αλσηέξσ εδαθίσλ κε ηηκή αλαθνξάο πνπ αληηζηνηρεί ζην Φεβξνπάξην 2010 
θαη δηάξθεηα ίζε κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππνιείπεηαη ηεο εηθνζαεηίαο απφ 
ηε ζέζε ησλ ζηαζκψλ ζε ιεηηνπξγία είηε λα ζπλερίζνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο  

ηζρχνπζαο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο ε 
εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ αθνινπζεί απηή ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 27Α ηνπ λ. 3734/2009. Αλ φκσο αζθήζνπλ ην δηθαίσκα 
ηεο αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 
2 ηνπ άξζξνπ 12  ηνπ λ. 3468/2006, σο ηηκή πψιεζεο ζα ζπλνκνινγείηαη, θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, απηή πνπ αληηζηνηρεί ζην κήλα θαη 
έηνο ηεο αλαλέσζεο.≫ 

8. Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 27Α ηνπ λ. 3734/2009, 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
≪3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κεηά απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ., θαηαξηίδεηαη 
Δηδηθφ Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηδίσο ζε ζηέγεο θαη πξνζφςεηο θηηξίσλ, ζηα νπνία 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηά φπνπ ζηεγάδνληαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 
Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) ή Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) κε 
θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο φξνπο δφκεζεο.≫ 

 
Άξζξν 6 

Μεηά ην άξζξν 6 ηνπ λ. 3468/2006 πξνζηίζεηαη λέν 

άξζξν 6Α σο εμήο: 
 

≪Άξζξν 6A. Θαιάζζηα αηνιηθά πάξθα. 

1. Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εληφο ηνπ εζληθνχ ζαιάζζηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Α.Π.Δ. (ΦΔΚ 2464 Β΄) θαη ηεο απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ εθδίδεηαη 
θαηά ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο 

ηζρχεη. 
2. Με εηδηθά ζρέδηα πνπ ππνβάιινληαη ζε δηαδηθαζία ηξαηεγηθήο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο θπα 
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ./ΔΤΠΔ/νηθ.107017/2006 (ΦΔΚ 1225 Β΄), θαζνξίδεηαη ε αθξηβήο 
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ζέζε ησλ ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, ε ζαιάζζηα έθηαζε πνπ 
θαηαιακβάλνπλ θαη ε κέγηζηε εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχο ηνπο. ηε 

ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ πνπ εθπνλείηαη θαηά ηε 
δηαδηθαζία απηή, εθηηκψληαη ηδίσο ε πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ελ γέλεη νηθνζπζηεκάησλ ηνπ,  κε έκθαζε 
ζηε βησζηκφηεηα ηεο ζαιάζζηαο ρισξίδαο, παλίδαο θαη νξληζνπαλίδαο, ε 
εζληθή αζθάιεηα, ε θαηά πξνηεξαηφηεηα ελεξγεηαθή εμαζθάιηζε ησλ λεζηψλ 

θαη ε αζθάιεηα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ. 
3. Σα εηδηθά ζρέδηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εγθξίλνληαη κε πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, 
Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, 
Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο. 
4. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θάζε ζαιάζζηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ, πεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο δεζκεπηηθήο Πξνζθνξάο χλδεζεο κε ηνλ αξκφδην Γηαρεηξηζηή, 
εθδίδεηαη άδεηα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαηά παξέθθιηζε ησλ πεξί αδεηψλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 

3468/2006, φπσο ηζρχεη. Σν εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηεο άδεηαο, ε δηαδηθαζία 
έθδνζήο ηεο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη  κε απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο  θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 
5. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Άδεηαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ κε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

πξνθεξχζζεηαη αλνηρηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ  
λ.3669/2008 (ΦΔΚ 116 A΄), γηα ηελ εθηέιεζε κε ρξεκαηνδφηεζε ή 

απηνρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ζαιάζζηνπ αηνιηθνχ 
πάξθνπ θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε ην χζηεκα, κε αληάιιαγκα ηελ 
παξαρψξεζε, ελ φισ ή ελ κέξεη, ηεο εθκεηάιιεπζήο ηνπ ζηνλ αλάδνρν γηα 

νξηζκέλν ρξφλν. Ζ εγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχο ηνπ ζαιάζζηνπ πάξθνπ 
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ή ίζε κε ηε κέγηζηε ηζρχ πνπ έρεη θαζνξηζηεί κε ην 

νηθείν εηδηθφ ζρέδην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
6. Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνθήξπμε, ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ηα θξηηήξηα επηινγήο, ηε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο αλεμάξηεησλ αξρψλ θαη άιισλ νξγάλσλ ηεο δηνηθήζεσο, 
ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αλαδφρσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν 
εηδηθφ δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 

7. Γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία θάζε αηνιηθνχ πάξθνπ ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν ε δηαδηθαζία έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 
5 ηνπ λ.1650/ 1986, φπσο ηζρχεη. 
8. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ζαιάζζησλ αηνιηθψλ πάξθσλ ρνξεγείηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζηνλ αλάδνρν 
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 
8 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη.≫ 

 

 
 

   



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                                        Αιολικά Πάρκα Πλήσίον Οικισμών 

135 

 

ΔΗΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΣΩΟΝΡΑΜΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΘΑΗ ΑΔΗΦΝΟΝ 

ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΓΗΑ ΡΗΠ ΑΛΑΛΔΩΠΗΚΔΠ ΞΖΓΔΠ ΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ 

ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΩΛ ΔΞΗΞΡΩΠΔΩΛ ΑΡΝ  

(ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2008) 

Δθηηκώληαο ηα αθόινπζα:  

1. Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.) ζπληζηνχλ πεγέο ελέξγεηαο 

θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ζπληζηνχλ εηδηθφηεξε έθθαλζε αιιά θαη 

βαζηθή ζπληζηψζα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζπκβάιινληαο παξάιιεια 
ζηελ απεμάξηεζε ηεο ρψξαο ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη ζηελ θαιχηεξε 

ρσξηθή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

2. χκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 2773/1999, ε νπνία 
πξνζεηέζε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2941/2001, ηα έξγα 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ., ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα έξγα δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 
θαηαζθεπήο ππνζηαζκψλ θαη ελ γέλεη θάζε θαηαζθεπήο πνπ αθνξά ηελ 

ππνδνκή θαη εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ Α.Π.Δ., 

ραξαθηεξίδνληαη σο δεκφζηαο σθέιεηαο, αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα 
πινπνίεζήο ηνπο.  

3. Ζ αλάπηπμε ησλ Α.Π.Δ. απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αζθάιεηα 
ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ.  

4. πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ νδεγία 2001/77/ΔΘ, έρεη ηεζεί σο ζηφρνο, 

κέρξη ην 2010, ην 22,1% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο ζηελ Θνηλφηεηα λα πξνέξρεηαη απφ Α.Π.Δ. Παξαιιήισο, ην 

πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 8/9 Καξηίνπ 2007 έζεζε 

δεζκεπηηθφ ζηφρν ζπληζηάκελν ζε ίζν πξνο 20% κεξίδην ησλ 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έσο ην 2020. Γηα ηελ επίηεπμή ηνπ απαηηείηαη 

καδηθή αλάπηπμε θαη ησλ ηξηψλ ηνκέσλ εθαξκνγψλ αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο: ειεθηξηζκνχ, βηνθαπζίκσλ, ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. Ο 

ζηφρνο ζπλνδεχεηαη απφ έλα εηδηθφηεξν ζηφρν γηα 10% ηνπιάρηζηνλ 

βηνθαχζηκα ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαπζίκσλ κεηαθνξψλ κέρξη ην 
2020. Δπηπιένλ επαλαιακβάλεηαη ν ζηφρνο γηα εμνηθνλφκεζε ηνπ 20% 

ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο κέρξη ην 2020. 

Δθφζνλ επηηεπρζεί, απηφ ζα ζεκαίλεη φηη, κέρξη ην 2020, ε Δπξσπατθή 
Έλσζε ζα ρξεζηκνπνηεί πεξίπνπ 13% ιηγφηεξε ελέξγεηα απ’ φ,ηη 

ζήκεξα, εμνηθνλνκψληαο εηεζίσο 100 δηο επξψ θαη πεξίπνπ 780 ηφλνπο 

CO2. 

5. Δηδηθψο γηα ηελ Διιάδα, κε βάζε ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο, φπσο απηνί 

πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ λ. 3468/2006, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ Α.Π.Δ. 

ζηελ αθαζάξηζηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο πξέπεη 
λα αλέιζεη, κέρξη ην 2010, ζε 20,1 % θαη, κέρξη ην 2020, ζε 29% 

αληηζηνίρσο. 

Δπηπξνζζέησο, ζην πιαίζην ηεο εληαίαο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Θπφην πνπ έρεη 

θπξσζεί ζηε ρψξα καο κε ην λ. 3017/2002 θαη ζχκθσλα θαη κε ην 
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Γεχηεξν Δζληθφ Πξφγξακκα Κείσζεο ησλ Δθπνκπψλ πνπ εγθξίζεθε κε 

ηελ ΠΤ 5/27.02.2003, ε Διιάδα έρεη αλαιάβεη γηα ηελ πεξίνδν 2008-
2012 ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπγθξάηεζεο ηεο αχμεζεο ησλ εθπνκπψλ ηεο 

ζην + 25% ζε ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο βάζεο1, πξνσζψληαο, κεηαμχ 

άιισλ, γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ηε ρξήζε Α.Π.Δ. γηα ηελ παξαγσγή 
ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο ή ςχμεο. 

Παξαιιήισο, ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο 8/9 Καξηίνπ 

2007 απνθάζηζε ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ, ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, έσο ην 2020, 

απφθαζε ζηελ νπνία ε Διιάδα ήδε αληαπνθξίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή 

κηαο νινθιεξσκέλεο δέζκεο κέηξσλ πνπ πεξηιακβάλεη: ηε κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηελ πεξίνδν 2008 – 2012 θαηά 

16,6%, ζε 140 βηνκεραλίεο, ηελ εηζαγσγή ησλ βέιηηζησλ δηαζέζηκσλ 

ηερληθψλ ζηε βηνκεραλία, ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ειέγρσλ, 
ηελ εθαξκνγή επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ηελ ηαρεία 

πξνψζεζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ 
νηθηαθφ θαη ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, ηελ επέθηαζε ηνπ Κεηξφ θαη ησλ 

άιισλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θ.ά.  

6. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ, ε Διιάδα νθείιεη λα θαζνξίζεη 
κέηξα ππνζηήξημεο ησλ Α.Π.Δ., κεξηκλψληαο, κεηαμχ άιισλ, ηφζν γηα 

ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζήο ηνπο φζν θαη γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ εγθαηάζηαζήο ηνπο πξνο ηηο 
εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηνλ 

ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηηο ρξήζεηο γεο.  

7. Θξίζηκν απφ ηεο απφςεσο απηήο απνδεηθλχεηαη ην δήηεκα ηεο 
ρσξνζέηεζεο ησλ έξγσλ Α.Π.Δ. θαη ηνχην δηφηη αλ θαη ηα έξγα Α.Π.Δ. 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνχλ θαη’ αξρήλ σο δξαζηεξηφηεηεο θηιηθέο πξνο 

ην πεξηβάιινλ, ελ ηνχηνηο δελ ζηεξνχληαη παληειψο επηπηψζεσλ ζε 
απηφ. Οη επηπηψζεηο απηέο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηεο 

εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο Α.Π.Δ. (αηνιηθή, 

πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή, ειηαθή ελέξγεηα θιπ.), ελψ κπνξεί λα 
εθηείλνληαη ηφζν ζην αλζξσπνγελέο (πφιεηο, νηθηζκνχο θαη ελ γέλεη 

νηθηζηηθέο πεξηνρέο) φζν θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (ηνπίν, ρισξίδα θαη 

παλίδα, θιπ.) ησλ πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ζηηο 
γεηηληάδνπζεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ηνπξηζκφ, γεσξγία θιπ.). 

Γηα ηελ πξφιεςε, ηελ άκβιπλζε θαη ηελ απνηξνπή ησλ επηπηψζεσλ 

απηψλ απαηηείηαη ε θαζηέξσζε ζαθψλ θαλφλσλ ρσξνζέηεζεο ησλ 
έξγσλ Α.Π.Δ., ψζηε αθελφο λα κεησζνχλ νη αβεβαηφηεηεο θαη νη 

ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο πνπ ζπρλά αλαθχνληαη επί ηνπ πεδίνπ θαη  

αθεηέξνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη επξχηεξεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ ππνδνρήο ηνπο.  

8. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ Α.Π.Δ. ζηελ Διιάδα έρεη 

αληηκεησπηζζεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ 
πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή, 

αλ θαη επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ ζην 

                                                 
1
 Εθποκπές ηοσ έηοσς 1990 γηα 3 από ηα 6 αέρηα θαη 1995 γηα ηα σπόιοηπα.  
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επίπεδν θάζε ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο, ελ ηνχηνηο δελ κπνξεί, 

ιφγσ ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ ραξαθηήξα ηεο, λα απαληήζεη ζηελ αλάγθε 
θαζηέξσζεο γεληθψλ θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο έξγσλ Α.Π.Δ., δειαδή 

θξηηεξίσλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ έλα θνηλφ πιαίζην ρσξηθήο νξγάλσζεο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ αλάινγα κε ηε θπζηνγλσκία θαη 
ηηο ρσξνηαμηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ ηνπ ειιεληθνχ  

9. ρψξνπ, ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο έξγσλ Α.Π.Δ. θαη ηηο εηδηθέο αλάγθεο 

αλάπηπμεο, πξνζηαζίαο ή δηαθχιαμεο πνπ απαληψληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 
πεξηνρέο θαη ζε εππαζή νηθνζπζηήκαηα ηεο ρψξαο.  

10. Απαηηείηαη, επνκέλσο, λα ζεζπηζηεί έλα εηδηθφ ρσξνηαμηθφ πιαίζην πνπ 

λα θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο γεληθνχο θαλφλεο γηα ηε 
ρσξνζέηεζε έξγσλ Α.Π.Δ. ζην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, ψζηε 

αθελφο λα θαηαζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηέο νη θαηεγνξίεο 

πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο απνθιείεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη ε ρσξνζέηεζε 
έξγσλ Α.Π.Δ. θαη αληηζηνίρσο νη ελ δπλάκεη θαηάιιειεο γηα ηελ 

ππνδνρή ηνπο πεξηνρέο θαη αθεηέξνπ νη εηδηθφηεξεο, αλά θαηεγνξία 

Α.Π.Δ., ρσξνηαμηθέο πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο ηδίσο ζε ζπλάξηεζε κε 
ηε θπζηνγλσκία, ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα θαη ελ γέλεη ην πεξηβάιινλ ησλ 

πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο.  

11. Ζ αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ Α.Π.Δ., πξέπεη λα ιάβεη ρψξα ζε φιε ηελ 
επηθξάηεηα αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

θάζε πεξηνρήο. Δηδηθφηεξα γηα ηα λεζηά λα γίλεη κε θαλφλεο θαη αξρέο 

πνπ ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ, ην ραξαθηήξα θαη ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα 
ηνπο.  

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ 

 

ΑΟΘΟΝ ΞΟΩΡΝ 

Δγθξίλνπκε:  

α) ηε ηξαηεγηθή Κειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ γηα ην Δηδηθφ 
Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο κε ηελ ελζσκάησζε ζε απηφ φξσλ, 

πεξηνξηζκψλ θαη θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη  

β) ην Δηδηθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα 
ηηο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη νη 

αλαγθαίνη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ πξνθχςεη θαηά ηε δηαδ ηθαζία 
ζηξαηεγηθήο πεξηβαιινληηθήο εθηίκεζεο, ην θείκελν ηνπ νπνίνπ 

αθνινπζεί:  

Δηδηθό Ξιαίζην Σσξνηαμηθνύ Πρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 
γηα ηηο Αλαλεώζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α΄ 

ΓΔΛΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ 

Άξζξν 1 

Πθνπόο 

1. θνπφο ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ είλαη: 

α. ε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ ρσξνζέηεζεο έξγσλ ειεθηξνπαξαγσγήο 

απφ Α.Π.Δ., αλά θαηεγνξία δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηεγνξία ρψξνπ. 

β. ε θαζηέξσζε θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο πνπ ζα 
επηηξέπνπλ αθελφο ηελ δεκηνπξγία βηψζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ Α.Π.Δ. 

θαη αθεηέξνπ ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ. 

γ. ε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ ρσξνζέηεζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ Α.Π.Δ., ψζηε λα επηηεπρζεί αληαπφθξηζε ζηνπο 

ζηφρνπο ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

2. Κε ηα παξαπάλσ επηδηψθεηαη λα παξαζρεζεί, εθηφο ησλ άιισλ, έλα 

ζαθέο πιαίζην ζηηο αδεηνδνηνχζεο αξρέο θαη ηηο ελδηαθεξφκελεο 

επηρεηξήζεηο, ψζηε λα πξνζαλαηνιηζηνχλ ζε θαηαξρήλ θαηάιιειεο απφ 
ρσξνηαμηθήο απφςεσο πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο θαη λα πεξηνξίζνπλ έηζη 

ηηο αβεβαηφηεηεο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο ρξήζεσλ γεο πνπ ζπρλά 

αλαθχνληαη επί ηνπ πεδίνπ.  

3. Διάρηζηνο ζηφρνο νξίδεηαη ε επίηεπμε ησλ εθάζηνηε ζπκβαηηθψλ ζηφρσλ 

ηεο Διιάδαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ζα απνξξένπλ 
απφ ηηο επξσπατθέο θαη δηεζλείο ηεο ππνρξεψζεηο. Ο ζηφρνο απηφο ζα 

ζπλδπαζζεί κε ηε ζπκβνιή φισλ ησλ Α.Π.Δ. ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο 

κέζσ ηεο νξζνινγηθήο εθκεηάιιεπζεο φισλ ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ ζ’ 
φιε ηελ επηθξάηεηα αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θάζε πεξηνρήο. Ζ αλάπηπμε απηή ζα άξεη ηελ ελεξγεηαθή 

απνκφλσζε απνθιεηζκέλσλ ζήκεξα πεξηνρψλ, ζα ζπκβάιιεη ζηε 
κείσζε ηεο ξππνγφλνπ ελέξγεηαο, ζα δεκηνπξγήζεη απαζρφιεζε ζε λέεο 

ηερλνινγίεο αηρκήο θαη ζα ζπκβάιεη ζηελ ελεξγεηαθή απεμάξηεζε ηεο 

ρψξαο θαη ηδηαίηεξα επαίζζεησλ πεξηνρψλ. 

 

Άξζξν 2 

Νξηζκνί 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο, νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο έρνπλ ηελ αθφινπζε έλλνηα:  

1. Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.). Οη κε νξπθηέο αλαλεψζηκεο 
πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ε αηνιηθή ελέξγεηα, ε ειηαθή ελέξγεηα, ε 

θπκαηηθή ελέξγεηα, ε παιηξξντθή ελέξγεηα, ε ελέξγεηα απφ βηνκάδα, ή 

άιια αέξηα πνπ εθιχνληαη απφ ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη απφ 
εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, βηναέξηα, ε γεσζεξκηθή 
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ελέξγεηα, ε πδξαπιηθή ελέξγεηα πνπ αμηνπνηείηαη απφ πδξνειεθηξηθνχο 

ζηαζκνχο.  

2. Αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο: Δγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε κε ηε 

κνξθή κεκνλσκέλσλ αλεκνγελλεηξηψλ (Α/Γ), είηε κε ηε κνξθή 
αηνιηθψλ πάξθσλ, δειαδή ζπζηνηρίαο αλεκνγελλεηξηψλ. 

3. Κηθξά Τδξνειεθηξηθά έξγα (Κ.ΤΖ.Δ.): Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε πδαηηθνχ δπλακηθνχ, ε ηζρχο ησλ 
νπνίσλ δελ ππεξβαίλεη ηα 15 MW.  

4. Γεσζεξκηθέο εγθαηαζηάζεηο: Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ γεσζεξκηθά ξεπζηά πςειήο ζεξκνθξαζίαο.  

5. Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα: Δγθαηαζηάζεηο κεηαηξνπήο ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα.  

6. Δγθαηαζηάζεηο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ηνπ βηναεξίνπ ή ηεο βηνκάδαο: 
Δγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζεξκηθήο ή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηε βηνκάδα 

ή ην βηναέξην, φπσο νη πην πάλσ φξνη πξνζδηνξίδνληαη αληηζηνίρσο ζηηο 

παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3468/2006.  

7. χζηεκα: Σν, θαηά ην άξζξν 2 παξ. 23 ηνπ λ. 3468/2006, νξηδφκελν 

χζηεκα.  

8. Γίθηπν: Σν, θαηά ην άξζξν 2 παξ. 9 ηνπ λ. 3468/2006, νξηδφκελν 
Γίθηπν.  

9. Κε Γηαζπλδεδεκέλα Λεζηά: Σα, θαηά ην άξζξν 2 παξ. 15 ηνπ λ. 

3468/2006, νξηδφκελα λεζηά.  

10. Σππηθή αλεκνγελλήηξηα (Α/Γ) ή ηζνδχλακε απηήο: Ζ αλεκνγελλήηξηα κε 

δηάκεηξν ξφηνξα D=85m. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο ηζνδχλακεο Α/Γ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν (Λ ηζ)= D / 
Dη , (φπνπ Ληζ είλαη ν ηζνδχλακνο αξηζκφο ηππηθψλ Α/Γ, D ε δηάκεηξνο 

ηνπ ξφηνξα ηεο εγθαηεζηεκέλεο  Α/Γ θαη Dη ε δηάκεηξνο ηνπ ξφηνξα ηεο 

ηππηθήο Α/Γ).  

Ο ππνινγηζκφο αλά Ο.Σ.Α. ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ππθλφηεηαο 

αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ νξίδεηαη ζηα άξζξα 7, 8, 9 πξνθχπηεη απφ 

ηνλ ηχπν (Δηζ)= (Ληζ) x 75,86 ζηξ, φπνπ Δηζ, είλαη ε αλαινγνχζα ζηελ 
εγθαηεζηεκέλε Α/Γ επηθάλεηα θάιπςεο ηνπ ρψξνπ. 

11. Φέξνπζα Ηθαλφηεηα πεξηνρψλ εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ έξγσλ: Ο 

κέγηζηνο αξηζκφο ηππηθψλ α/γ πνπ επηηξέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε κηα 
ελφηεηα ρψξνπ.  

12. πλνδεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο Α.Π.Δ.: Δγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη θαηά 

πεξίπησζε απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ Α.Π.Δ., φπσο είλαη 
ηδίσο νη γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεσο, νη ππνζηαζκνί ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, νη νδηθέο ζπλδέζεηο θιπ.  

 

Άξζξν 3  
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Έθηαζε εθαξκνγήο  

1. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο:  

α. Οη ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. πνπ 

εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ιήςεο αδείαο παξαγσγήο θαη αδείαο 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4 θαη 8 παξ. 8 ηνπ λ. 
3468/2006 (ΦΔΘ 129 Α΄). 

β. Σα Κεγάια Τδξνειεθηξηθά Έξγα, ιφγσ ησλ ηδηνκνξθηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ. 

γ. Οη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο κε νρινχζεο εγθαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 

ηεο ΘΤΑ 19500/2004 (ΦΔΘ 1671 Β΄/ 11.11.2004), κε εμαίξεζε ηα Κ.ΤΖ.Δ.. 

2. Δπηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζεξψλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο 

ζηέγεο φισλ ησλ θηηξίσλ θαη ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο ησλ νηθνπέδσλ.  

Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο νπηηθήο ξχπαλζεο πξνσζείηαη θαηάιιειε 
πξνζαξκνγή ηνπ θηηξηνδνκηθνχ θαλνληζκνχ.  

3. Γηα ηηο πην πάλσ εγθαηαζηάζεηο απαηηείηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.  

4. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε Τβξηδηθψλ ηαζκψλ Α.Π.Δ. εθαξκφδνληαη αλάινγα 

νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο πνπ αθνξνχλ ηηο αληίζηνηρεο 

ιεηηνπξγηθέο κνξθέο Α.Π.Δ.  
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β΄ 

ΘΑΛΝΛΔΠ ΣΩΟΝΘΔΡΖΠΖΠ ΑΗΝΙΗΘΩΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ  

 

Άξζξν 4  

Πηόρνη  

Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ απνζθνπεί:  

1. ηνλ εληνπηζκφ, κε βάζε ηα ζηνηρεία αηνιηθνχ δπλακηθνχ, θαηάιιεισλ 
πεξηνρψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ αλάινγα κε ηηο ρσξνηαμηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο ηε ιεηηνπξγία αηνιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηα απαηηνχκελα 
δίθηπα.  

2. ηελ θαζηέξσζε θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο πνπ ζα 

επηηξέπνπλ αθελφο ηελ δεκηνπξγία βηψζηκσλ εγθαηαζηάζεσλ αηνιηθήο 
ελέξγεηαο θαη αθεηέξνπ ηελ αξκνληθή έληαμή ηνπο ζην θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ζην ηνπίν.  

3. ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ ρσξνζέηεζεο ησλ 
αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή 

αληαπφθξηζε ζηνπο ζηφρνπο ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

 

Άξζξν 5  

Γηάθξηζε ηνπ εζληθνύ ρώξνπ ζε θαηεγνξίεο  

1.  Γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ν εζληθφο ρψξνο, κε 
βάζε ην ελ δπλάκεη εθκεηαιιεχζηκν αηνιηθφ δπλακηθφ ηνπ θαη ηα ηδηαίηεξα 

ρσξνηαμηθά θαη πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δηαθξίλεηαη ζηηο 

αθφινπζεο κείδνλεο θαηεγνξίεο:  

α. ηελ επεηξσηηθή ρψξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Δχβνηαο.  

β.  ηελ Αηηηθή, πνπ απνηειεί εηδηθφηεξε θαηεγνξία ηεο επεηξσηηθήο 

ρψξαο ιφγσ ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα ηεο. 

γ. ηα θαηνηθεκέλα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ θαη ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Θξήηεο. 

δ.  ηνλ ππεξάθηην ζαιάζζην ρψξν θαη ηηο αθαηνίθεηεο λεζίδεο. 

2. Ζ επεηξσηηθή ρψξα δηαθξίλεηαη πεξαηηέξσ ζε Πεξηνρέο Αηνιηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο (Π.Α.Π.) θαη ζε Πεξηνρέο Αηνιηθήο Θαηαιιειφηεηαο 

(Π.Α.Θ.) σο εμήο:  

α. Πεξηνρέο Αηνιηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (Π.Α.Π.): Δίλαη νη πεξηνρέο ηεο 

επεηξσηηθήο ρψξαο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη ππφ κνξθή πίλαθα ζην 

Παξάξηεκα Η θαη απεηθνλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 1 ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ ζηαζκψλ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθέξνληαη απφ 

απφςεσο επίηεπμεο ησλ ρσξνηαμηθψλ ζηφρσλ. ηηο πεξηνρέο απηέο, 
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εθηηκάηαη ε κέγηζηε δπλαηφηεηα ρσξνζέηεζεο αηνιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (θέξνπζα ηθαλφηεηα), φπσο εηδηθφηεξα απηή 
πξνζδηνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ.  

β. Πεξηνρέο Αηνιηθήο Θαηαιιειφηεηαο (Π.Α.Θ.). Υαξαθηεξίδνληαη φινη 

νη πξσηνβάζκηνη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ηεο 
επεηξσηηθήο ρψξαο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο Πεξηνρέο Αηνιηθήο 

Πξνηεξαηφηεηαο ησλ νπνίσλ πεξηνρέο ή θαη κεκνλσκέλεο ζέζεηο πνπ 

θξίλνληαη απφ ηελ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο θαηά ην άξζξν 3 παξ. 
1.δ ηνπ λ. 3468/06, σο ελεξγεηαθά απνδνηηθέο. 

 

Άξζξν 6  

Ξεξηνρέο απνθιεηζκνύ θαη δώλεο αζπκβαηόηεηαο  

1. ε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πεξηνρψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, πξέπεη λα 

απνθιείεηαη ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο:  

α. Σσλ θεξπγκέλσλ δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο παγθφζκηαο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ άιισλ κλεκείσλ κείδνλνο 

ζεκαζίαο ηεο παξ. 5 ββ) ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ λ. 3028/2002, θαζψο 

θαη ησλ νξηνζεηεκέλσλ αξραηνινγηθψλ δσλψλ πξνζηαζίαο Α πνπ 
έρνπλ θαζνξηζζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 91 ηνπ λ. 

1892/1991 ή θαζνξίδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/2002.  

β. Σσλ πεξηνρψλ απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο 
θχζεο πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 παξ. 1 

θαη 2 θαη 21 ηνπ λ. 1650/1986.  

γ. Σσλ νξίσλ ησλ Τγξνηφπσλ Γηεζλνχο εκαζίαο (Τγξφηνπνη Ρακζάξ).  

δ. Σσλ ππξήλσλ ησλ εζληθψλ δξπκψλ θαη ησλ θεξπγκέλσλ κλεκείσλ 

ηεο θχζεο θαη ησλ αηζζεηηθψλ δαζψλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

πεξηνρέο ηεο πεξηπηψζεσο β΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

ε. Σσλ νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο πεξηνρψλ ηεο Δπηθξάηεηαο πνπ έρνπλ 

εληαρζεί σο ηφπνη θνηλνηηθήο ζεκαζίαο ζην δίθηπν ΦΤΖ 2000 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 2006/613/ΔΘ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 259 
ηεο 21.9.2006, ζ. 1).  

ζη. Σσλ εληφο ζρεδίσλ πφιεσλ θαη νξίσλ νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 ή 

θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ πεξηνρψλ.  

δ. Σσλ Π.Ο.Σ.Α. ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 2545/97, ησλ Πεξηνρψλ 

Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ηξηηνγελνχο ηνκέα ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2742/99, ησλ ζεκαηηθψλ 
πάξθσλ θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ. 

ε. Σσλ αηχπσο δηακνξθσκέλσλ, ζην πιαίζην ηεο εθηφο ζρεδίνπ 

δφκεζεο, ηνπξηζηηθψλ θαη νηθηζηηθψλ πεξηνρψλ. Ωο αηχπσο 
δηακνξθσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαη νηθηζηηθέο πεξηνρέο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λννχληαη νη πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνπλ 5 

ηνπιάρηζηνλ δνκεκέλεο ηδηνθηεζίεο κε ρξήζε ηνπξηζηηθή ή θαηνηθία, 
νη νπνίεο αλά δχν βξίζθνληαη ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 100 

κέηξσλ, θαη ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 150 θιίλεο ηνπιάρηζηνλ. Γηα ηνλ 
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ππνινγηζκφ ηεο δπλακηθφηεηαο θάζε δνκεκέλε ηδηνθηεζία κε ρξήζε 

θαηνηθίαο ζεσξείηαη ηζνδχλακε κε 4 θιίλεο αλεμαξηήησο εκβαδνχ. Οη 
αλσηέξσ πεξηνρέο ζα αλαγλσξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο νηθείαο 

Π.Π.Δ.Α. 

ζ. Σσλ αθηψλ θνιχκβεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα 
παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ θνιχκβεζεο πνπ 

ζπληνλίδεηαη απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.  

η. Σσλ ηκεκάησλ ησλ ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ θαη κεηαιιεπηηθψλ θαη 
εμνξπθηηθψλ δσλψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ επηθαλεηαθά.  

ηα. Άιισλ πεξηνρψλ ή δσλψλ πνπ ππάγνληαη ζήκεξα ζε εηδηθφ θαζεζηψο 

ρξήζεσλ γεο, βάζεη ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε 
αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη γηα φζν ρξφλν ηζρχνπλ. 

2. Οη θαηεπζχλζεηο ησλ εδαθίσλ α, β, γ, δ, ε, ζ θαη η ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ ζπλνδεπηηθψλ 
έξγσλ Α.Π.Δ., (δίθηπα πξφζβαζεο θαη κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο). Ζ 

πηζαλή παξέθθιηζε πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη πεξηβαιινληηθά. 

Δπηπξφζζεηα δίδνληαη νη παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: 

Δλδείθλπηαη ε αμηνπνίεζε / ρξήζε πθηζηαµέλσλ νδψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ κε ηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο θαη επεθηάζεηο.  

Ο ζρεδηαζκφο ησλ έξγσλ απηψλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα 
απνθεχγνληαη, θαηά ην δπλαηφλ, µεγάινπ βάζνπο θαη εθηεηαµέλεο 
εθζθαθέο ην δε πιάηνο ησλ δξφκσλ πξφζβαζεο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην 
αλαγθαίν κέηξν. 

Παξάιιεια πξέπεη λα εθηεινχληαη φια ηα απαξαίηεηα αληηπιεµµπξηθά έξγα 
θαη έξγα αλάζρεζεο ηεο δηάβξσζεο, ψζηε λα µελ ππάξμεη θφβνο 
αιινίσζεο ηνπ ηνπίνπ ιφγσ ηνπ έξγνπ. 

Ζ θζνξά ηεο βιάζηεζεο πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην δπλαηφλ (ε 
εθρέξζσζε ζάµλσλ θαη δέληξσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχµθσλα µε ηηο 
ππνδείμεηο ηηο ηνπηθήο Γαζηθήο Τπεξεζίαο) θαη λα απνθαζίζηαηαη ε 
αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ. 

Ζ εζσηεξηθή νδνπνηία λα είλαη ρσµάηηλε µε επίζηξσζε ραιηθηνχ (3Α). 

Δλδείθλπηαη ε γξαµµή µεηαθνξάο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο µέρξη ην δίθηπν 
ηεο ΓΔΖ λα αθνινπζεί, θαηά ην δπλαηφλ, ηηο πθηζηάµελεο νδνχο 
πξνζπέιαζεο, ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ε εθρέξζσζε εθηάζεσλ ή 
ε γεληθφηεξε ππνβάζµηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

3. Δπηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο ησλ Εσλψλ 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (Ε.Δ.Π.) ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο νδεγίαο 79/409/ΔΟΘ 

χζηεξα απφ ηε ζχληαμε εηδηθήο νξληζνινγηθήο κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηηο 
εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηελ 

νηθεία πξάμε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.  

4. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ πεξηπηψζεσλ β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ παξφληνο άξζξνπ, επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

εληφο δαζψλ, δαζηθψλ θαη αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

45 θαη 58 ηνπ λ. 998/1979 θαη άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 1734/87 φπσο ηζρχνπλ.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                                        Αιολικά Πάρκα Πλήσίον Οικισμών 

144 

 

ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο βιάβεο ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο. 

5 α. ε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ άξζξνπ 5, ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απνζηάζεηο απφ ηηο 

γεηηληάδνπζεο ρξήζεηο γεο, δξαζηεξηφηεηεο θαη δίθηπα ηερληθήο ππνδνκήο 
πνπ θαζνξίδνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο.  

β. Οη απνζηάζεηο ηεο πεξηπηψζεσο α΄ αθνξνχλ ηε ρσξνζέηεζε ησλ θπξίσο 
αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Γηα ηηο απαηηνχκελεο θαηά πεξίπησζε απνζηάζεηο 

ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη νη ηπρφλ ηζρχνληεο εηδηθνί θαλνληζκνί θαη 
πξφηππα.  

 

 

Άξζξν 7  

Δηδηθά θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο αηνιηθώλ κνλάδσλ  

ζηελ επεηξσηηθή ρώξα  

Γηα ηε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο Π.Α.Π. θαη Π.Α.Θ. ηεο 

επεηξσηηθήο ρψξαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο εηδηθά θξηηήξηα:  

1. Κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ππθλφηεηεο αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε 
επίπεδν πξσηνβάζκηνπ Ο.Σ.Α.:  

α. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν πνζνζηφ θάιπςεο εδαθψλ απφ αηνιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. πνπ εκπίπηνπλ ζε Π.Α.Π. ηεο 
επεηξσηηθήο ρψξαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 8% ηεο έθηαζεο αλά 

Ο.Σ.Α. (άιισο 1,05 ηππηθέο αλεκνγελλήηξηεο /1000 ζηξέκκαηα). Σν πην 

πάλσ πνζνζηφ θάιπςεο κπνξεί λα απμάλεηαη έσο θαη 30% αλά 
πξσηνβάζκην ΟΣΑ χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ ή 

Θνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία παξέρεηαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 

δσήο ησλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πάλησο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ ρξφλν ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ παξαγσγήο (25 

έηε). Δηδηθά γηα ηα επελδπηηθά ζρέδηα Α.Π.Δ. Κεγάιεο Θιίκαθαο, φπσο απηά 

πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ λ. κε ην 3468 / 2006 (Α 129), πνπ 
εθηείλνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ Ο.Σ.Α. πνπ εκπίπηνπλ ζε Π.Α.Π., ν 

αξηζκφο ησλ ηππηθψλ Α/Γ πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαηά ηα παξαπάλσ 

ζε έλα Ο.Σ.Α. κπνξεί λα πξνζαπμεζεί κε ηε κεηαθνξά αξηζκνχ Α/Γ απφ ην 
ζχλνιν ησλ Ο.Σ.Α. πνπ εθηείλεηαη ην έξγν. Ο αξηζκφο απηφο δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ην 30% ησλ ηππηθψλ Α/Γ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ Ο.Σ.Α., κε ην 

κεγαιχηεξν πιεφλαζκα αδηάζεησλ Α/Γ.  

β. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν πνζνζηφ θάιπςεο εδαθψλ απφ αηνιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζηνπο Γήκνπο Κνλεκβαζίαο, Αξαρψβεο, Θαξπελεζίνπ θαη 

Θαξχζηνπ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ δείθηε ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 4% αλά Γήκν (άιισο 0,53 ηππηθέο 

αλεκνγελλήηξηεο /1000 ζηξέκκαηα).  
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γ. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν πνζνζηφ θάιπςεο εδαθψλ απφ αηνιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ζηνπο πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. πνπ εκπίπηνπλ ζε Π.Α.Θ. ηεο 
επεηξσηηθήο ρψξαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 5% αλά Ο.Σ.Α. (άιισο 
0,66 ηππηθέο αλεκνγελλήηξηεο /1000 ζηξέκκαηα). Σν πην πάλσ πνζνζηφ  

θάιπςεο κπνξεί λα απμάλεηαη έσο θαη 50% αλά πξσηνβάζκην Ο.Σ.Α. 
χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ε νπνία παξέρεηαη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ 
ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πάλησο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 
ίζν κε ηνλ ρξφλν ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ παξαγσγήο (25 έηε).  

δ. Γηα ηηο αηνιηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ 
ελφο Ο.Σ.Α. ησλ πην πάλσ πεξηπηψζεσλ α΄ έσο θαη γ΄, νη επηηξεπφκελεο 
θαηά πεξίπησζε ππθλφηεηεο εθαξκφδνληαη γηα ην ηκήκα ηεο αηνιηθήο 
εγθαηάζηαζεο πνπ εκπίπηεη ζε θάζε έλα Ο.Σ.Α. μερσξηζηά. 

2. Θξηηήξηα έληαμεο ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ηνπίν:  

Δθαξκφδνληαη νη θαλφλεο ηνπίνπ πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IV ηεο 
παξνχζαο απφθαζεο.  

 

Άξζξν 8  

Δηδηθά θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο αηνιηθώλ κνλάδσλ  

ζην λεζησηηθό ρώξν  

Γηα ηε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα θαηνηθεκέλα λεζηά ηνπ 
Αηγαίνπ θαη Ηνλίνπ Πειάγνπο θαη ζηελ Θξήηε πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 
ηα εμήο εηδηθά θξηηήξηα:  

1. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν πνζνζηφ θάιπςεο εδαθψλ ζε επίπεδν 
πξσηνβάζκηνπ Ο.Σ.Α. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 4% αλά ΟΣΑ δειαδή 
0,53 ηππηθέο αλεκνγελλήηξηεο / 1000 ζηξέκκαηα.  

Δηδηθά ζηα κε δηαζπλδεδεκέλα κε ην ζχζηεκα θαη ην δίθηπν δηαλνκήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο λεζηά θαη κέρξη ηε 
δηαζχλδεζή ηνπο ε ζπλνιηθή ηζρχο ησλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ αλά λεζί δελ 
πξέπεη λα μεπεξλά ην δηπιάζην ηνπ επηπέδνπ αηρκήο ηεο δήηεζεο πνπ 
απηφ εκθαλίδεη ζε κεζν-καθξνπξφζεζκν νξίδνληα (δεθαεηία). Δμαίξεζε 
απφ ην φξην απηφ, δειαδή απφ ην δηπιάζην ηνπ επηπέδνπ αηρκήο ηεο 
δήηεζεο θάζε λεζηνχ, απνηεινχλ νη πξνηάζεηο εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ 
πάξθσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή επαξθνχο δηαζχλδεζεο κε 
ην ζχζηεκα θαη ην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο 
επεηξσηηθήο ρψξαο θαζψο θαη ηα αηνιηθά πάξθα πνπ απνηεινχλ κέξνο 
πξφηαζεο πβξηδηθψλ ζηαζκψλ. 

2. Θξηηήξηα έληαμεο ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ηνπίν:  

Δθαξκφδνληαη νη θαλφλεο ηνπίνπ πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IV ηεο 
παξνχζαο απφθαζεο.  

 

Άξζξν 9  

Δηδηθά θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο αηνιηθώλ κνλάδσλ  

ζηελ Αηηηθή  
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Γηα ηε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Αηηηθή πξέπεη λα 
ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο:  

1. Ζ ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Αηηηθή είλαη δπλαηή ζε 
πεξηνρέο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηεο Πάζηξαο, ηνπ Πάλεηνπ, ηνπ 
Ιαπξεσηηθνχ Οιχκπνπ θαη ζην εθηφο επηξξνήο ηνπ αεξνδξνκίνπ Δι. 
Βεληδέινο ηκήκα ηεο Κεξέληαο, φπσο απεηθνλίδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα 3 
θαη 4. 

2. Σν κέγηζην επηηξεπφκελν πνζνζηφ θάιπςεο εδαθψλ απφ αηνιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο ζηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 
8% ηεο έθηαζεο αλά ΟΣΑ (άιισο 1,05 ηππηθέο αλεκνγελλήηξηεο /1000 
ζηξέκκαηα).  

3. Οη θαλφλεο έληαμεο ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ηνπίν πνπ 
νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

 

 

Άξζξν 10  

Δηδηθά θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο αηνιηθώλ κνλάδσλ ζην ζαιάζζην 
ρώξν θαη ηηο αθαηνίθεηεο λεζίδεο  

Γηα ηε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ζαιάζζην ρψξν θαη ηηο 
αθαηνίθεηεο λεζίδεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο εηδηθά θξηηήξηα:  

Α. Θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο αηνιηθψλ κνλάδσλ ζην ζαιάζζην ρψξν: 

1. Δπηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε φιεο ηηο 
ζαιάζζηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ δηαζέηνπλ πξνυπνζέζεηο αηνιηθήο 

εθκεηαιιεπζηκφηεηαο, εθφζνλ απηέο δελ εληάζζνληαη ζε ηδηαίηεξν ζεζκηθφ 

θαζεζηψο ξεηήο απαγφξεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ή δελ απνηεινχλ δψλε 
απνθιεηζκνχ, φπσο ζεζκνζεηεκέλα ζαιάζζηα ή ππνζαιάζζηα πάξθα ή 

βεβαησκέλεο γξακκέο επηβαηηθήο λαπζηπινΐαο. 

2. Διάρηζηεο απνζηάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη 
απφδνζεο ησλ αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ: φπσο νξίδεηαη ζηνπο Πίλαθεο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

3. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε 
ησλ 1500 κ. απφ ηηο αθηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα 

παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ θνιχκβεζεο πνπ ζπληνλίδεηαη 

απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

4. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ ζε θιεηζηνχο θφιπνπο 

κε εχξνο αλνίγκαηνο <1.500 κ.  

5. Διάρηζηε απφζηαζε εγθαηάζηαζεο απφ πεξηνρέο θαη ζηνηρεία ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο: φπσο νξίδεηαη ζηνπο Πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ΗΗ ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  

6. Διάρηζηε απφζηαζε εγθαηάζηαζεο απφ νηθηζκνχο: φπσο νξίδεηαη ζηνπο 
Πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

7. Διάρηζηε απφζηαζε εγθαηάζηαζεο απφ παξαγσγηθέο δψλεο ή 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα: φπσο νξίδεηαη ζηνπο Πίλαθεο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  
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8. Σν βάζνο ζεκειίσζεο ή αγθχξσζεο ηεο βάζεο ηεο αλεκνγελλήηξηαο, 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο θαη ηηο 
αληίζηνηρεο κειέηεο ζηαηηθήο θαη δπλακηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

9. Πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ ε 

επαξθήο δηαζχλδεζε θαη ε κεηαθνξά ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο είηε κε ην ζχζηεκα ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο είηε κε ην δίθηπν ησλ 

κε δηαζπλδεδεκέλσλ λεζηψλ.  

10. Κέγηζηε απφζηαζε ρεξζαίαο φδεπζεο απφ ππνζηαζκφ δηαζχλδεζεο: 20 
ρικ. 

11. Δθαξκφδνληαη νη θαλφλεο ηνπ ηνπίνπ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο Π.Α.Π., φπσο 

απηνί πξνζδηνξίδνληαη εηδηθφηεξα ζην Παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο 
απφθαζεο.  

Β. Kξηηήξηα ρσξνζέηεζεο αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε αθαηνίθεηεο 

λεζίδεο:  

1. Δπηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε φιεο ηηο 

αθαηνίθεηεο λεζίδεο ηεο ρψξαο, εθφζνλ απηέο δελ εκπίπηνπλ ζε πεξηνρή 

απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηεο 
παξνχζαο.  

2. ηηο αλσηέξσ πεξηνρέο δελ έρνπλ εθαξκνγή ηα φξηα πνπ ηίζεληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 8. 

3. Θαηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη ηα θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο πνπ νξίδνληαη 

ζηελ πεξίπησζε Α΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηηο ζαιάζζηεο πεξηνρέο.  

 

 

Άξζξν 11 

Έιεγρνο θαη εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ θαη θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο 
αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

Ο έιεγρνο θαη ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ θαη θξηηεξίσλ ρσξνζέηεζεο 

αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 5 έσο θαη 10 ηνπ 
Θεθαιαίνπ απηνχ, δηελεξγείηαη θαηά ην ζηάδην ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο 

παξαγσγήο (άξζξν 3 λ. 3468/2006) ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζην Παξάξηεκα V ηεο παξνχζαο απφθαζεο.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η  

 

Ξεξηνρέο Αηνιηθήο Ξξνηεξαηόηεηαο (Ξ.Α.Ξ.) 

 

ΞΔΟΗΝΣΖ 1 

ΛΝΚΝΠ ΔΒΟΝ ΛΝΚΝΠ ΟΝΓΝΞΖΠ 

Γ. Φεξψλ Γ. Αξξηαλψλ 

Γ. Σξαταλνχπνιεο Θ. Θέρξνπ 

Γ. Αιεμαλδξνχπνιεο   

Γ. νπθιίνπ   

Γ. Σπρεξνχ  

Αηνιηθό δπλακηθό ηεο Ξεξηνρήο 1: 538 ηππηθέο Α/Γ 

(ελδεηθηηθά 1.076 MWe).  

ΞΔΟΗΝΣΖ 2 

ΛΝΚΝΠ ΔΒΝΗΑΠ ΛΝΚΝΠ 

ΑΗΡΩΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ 

Γ. Απιψλνο Γ. Απνδνηίαο 

Γ. Γπζηίσλ Γ. Πιαηάλνπ 

Γ. Θαξχζηνπ Γ. Θέξκνπ  

Γ. Καξκαξίνπ ΛΝΚΝΠ ΦΘΗΩΡΗΓΑΠ 

Γ. Κεζζαπίσλ Γ. Αγ. Γεσξγίνπ 
Σπκθξεζηνχ 

Γ. ηπξαίσλ Γ. πεξρεηάδνο 

Θ. Θαθεξέσο Γ. Τπάηεο 

Γ. Γηξθχσλ  Γ. Αηαιάληεο 

Γ. Θχκεο  Γ. Καθξαθψκεο  

 Γ. Οπνπληίσλ  

ΛΝΚΝΠ ΔΟΡΑΛΗΑΠ ΛΝΚΝΠ ΦΩΘΗΓΑΠ 

Γ. Αγξάθσλ Γ. Βαξδνπζίσλ 

Γ. Βίληαλεο Γ. Ιηδσξηθίνπ 

Γ. Γνκλίζηαο Γ. Γεζθίλεο 

Γ. Θαξπελεζίνπ Γ. Ακθίζζεο  

Γ. Θηεκελίσλ Γ. Θαιιηέσλ  

Γ. Πνηακηάο ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 
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Γ. Πξνπζζνχ Γ. Θαιιηθψλνπ 

Γ. Φνπξλά Γ. Κελειατδαο 

Γ. Φξαγθίζηαο  Γ. Ρεληίλεο 

ΛΝΚΝΠ ΒΝΗΩΡΗΑΠ Γ. Ηηάκνπ  

Γ. Γαχιεηαο  

Γ. Γηζηφκνπ 

Γ. Ιεβαδέσλ 

Γ. Οξρνκελνχ 

Γ. Υαηξψλεηαο 

Γ. Αξαρψβεο 

Θ. Θπξηαθίνπ 

Αηνιηθό δπλακηθό ηεο Ξεξηνρήο 2: 2.174 ηππηθέο Α/Γ 

(ελδεηθηηθά 4.348 MWe) 

ΞΔΟΗΝΣΖ 3 

ΛΝΚΝΠ ΙΑΘΩΛΗΑΠ ΛΝΚΝΠ ΑΟΘΑΓΗΑΠ 

Γ. Βντψλ Γ. Ιεσληδίνπ 

Γ. Γεξνλζξψλ Θ. Θνζκά 

Γ. Εάξαθα  

 

 

Γ. Κνιάσλ 

Γ. Κνλεκβαζίαο 

Γ. Ληάησλ 

Αηνιηθό δπλακηθό ηεο Ξεξηνρήο 3: 478 ηππηθέο Α/Γ 

(ελδεηθηηθά 955 MWe) 

Ππλνιηθό αηνιηθό δπλακηθό ησλ Ξ.Α.Ξ.: 3.190 ηππηθέο 

Α/Γ (ελδεηθηηθά 6.379 MWe)  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ  

Απνζηάζεηο αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ από γεηηληάδνπζεο ρξήζεηο 

γεο, δξαζηεξηόηεηεο θαη δίθηπα ηερληθήο ππνδνκήο 

 

A. Απνζηάζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο  

θαη απόδνζεο ησλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

Α. Κέγηζηε απφζηαζε απφ πθηζηάκελε νδφ 

ρεξζαίαο πξνζπέιαζεο νπνηαζδήπνηε 

θαηεγνξίαο 

- Γηα εγθαηεζηεκέλε ηζρχ / κνλάδα θάησ 

ησλ 10 MWe: ε Π.Α.Π. θαη Αηηηθή: 20 

ρικ. κήθνπο φδεπζεο 

- ε άιιεο πεξηνρέο (Π.Α.Θ.): 15 ρικ. 

αλεμάξηεηα απφ ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ / 

κνλάδα 

- ε λεζηά: 10 ρικ. αλεμάξηεηα απφ ηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ / κνλάδα. 

Β. Κέγηζηε απφζηαζε απφ ην ζχζηεκα 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Τςειήο Σάζεο (Τ.Σ.) 

Όπσο νξίδεη ν Γ.Δ..Κ.Ζ.Δ. ζηνπο φξνπο 

ζχλδεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο (πςειή ηάζε) 

θαη ε ΓΔΖ (κέζε θαη ρακειή ηάζε)  

Γ. Διάρηζηε απφζηαζε (Α) κεηαμχ ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ. 

2,5 θνξέο ηε δηάκεηξν (d) ηεο θηεξσηήο ηεο 

αλεκνγελλήηξηαο (A=2,5d) 

 

Β. Απνζηάζεηο από πεξηνρέο πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο  

Αζύκβαηε ρξήζε Διάρηζηε απόζηαζε εγθαηάζηαζεο από 

ηελ αζύκβαηε ρξήζε  

Πεξηνρέο απνιχηνπ πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο 

θαη πξνζηαζίαο ηεο θχζεο ηνπ άξζξνπ 19 

παξ.1, 2 λ.1650/86 (Α΄160) 

χκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε Δ.Π.Κ. ή ην 

ζρεηηθφ π.δ. (ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

1650/86) ή ηελ ζρεηηθή Θ.Τ.Α. (λ. 3044/02) 

- Ππξήλεο ησλ Δζληθψλ Γξπκψλ, 

θεξπγκέλα κλεκεία ηεο θχζεο, 

αηζζεηηθά δάζε πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο πεξηνρέο απνιχηνπ 

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη πξνζηαζίαο 

ηεο θχζεο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

19 ηνπ λ. 1650/1986. 

- Οη πγξφηνπνη RAMSAR  

- Οη νηθφηνπνη πξνηεξαηφηεηαο πεξηνρψλ 

ηεο Δπηθξάηεηαο πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνλ 

θαηάινγν ησλ ηφπσλ θνηλνηηθήο 

ζεκαζίαο ηνπ δηθηχνπ ΦΤΖ 2000 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 2006/613/ΔΘ 

ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 259 ηεο 21.9.2006, 

ζ. 1).  

Θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε ζην πιαίζην ηεο 

ΔΠΟ 

 

Αθηέο θνιχκβεζεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ησλ λεξψλ θνιχκβεζεο πνπ 

ζπληνλίδεηαη απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ.  

1500κ. 2 

Πεξηνρέο ΕΔΠ νξληζνπαλίδαο (SPA)  Θξίλεηαη θαηά πεξίπησζε ζην πιαίζην ηεο 

ΔΠΟ, κεηά απφ εηδηθή νξληζνινγηθή κειέηε 
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Γ. Απνζηάζεηο από πεξηνρέο θαη ζηνηρεία πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο  

Αζύκβαηε ρξήζε Διάρηζηε απόζηαζε 2εγθαηάζηαζεο από 

ηελ αζύκβαηε ρξήζε  

Δγγεγξακκέλα ζηνλ Θαηάινγν Παγθφζκηαο 

Θιεξνλνκηάο θαη ηα άιια κείδνλνο ζεκαζίαο 

κλεκεία, αξραηνινγηθνί ρψξνη  θαη ηζηνξηθνί 

ηφπνη ηεο παξ. 5. εδάθην ββ ηνπ άξζξνπ 50 

ηνπ Λ. 3028/02  

3.000 κ.  

 

Εψλε απνιχηνπ πξνζηαζίαο (Εψλε Α) 

ινηπψλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ  

Α=7d, φπνπ (d) ε δηάκεηξνο ηεο θηεξσηήο 

ηεο αλεκνγελλήηξηαο, ηνπιάρηζηνλ 500 κ. 

Θεξπγκέλα πνιηηηζηηθά κλεκεία θαη ηζηνξηθνί 

ηφπνη  
Α=7d, φπνπ (d) ε δηάκεηξνο ηεο θηεξσηήο 

ηεο αλεκνγελλήηξηαο, ηνπιάρηζηνλ 500 κ. 

 

Γ. Απνζηάζεηο από νηθηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

Αζύκβαηε ρξήζε Διάρηζηε απόζηαζε2 εγθαηάζηαζεο από 

ηελ αζύκβαηε ρξήζε  

Πφιεηο θαη νηθηζκνί κε πιεζπζκφ >2000 

θαηνίθσλ ή νηθηζκνί κε πιεζπζκφ < 2000 

θαηνίθσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

δπλακηθνί, ηνπξηζηηθνί ή αμηφινγνη θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 24.4/3.5.1985 

1.000 κ απφ ην φξην3 ηνπ νηθηζκνχ ή ηνπ 

ζρεδίνπ πφιεο θαηά πεξίπησζε 

 

Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί 1.500 κ. απφ ην φξην3 ηνπ νηθηζκνχ4  

Θαηά παξέθθιηζε απφ ηα παξαπάλσ είλαη 

δπλαηή κε απφθαζε ηνπ Γ.Γ. Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Γ/λζεο 

ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ. ε κείσζε ηεο σο άλσ 

απφζηαζεο κέρξη ηα 1000 κ εθφζνλ ν 

αξηζκφο ησλ θαηνηθηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ 

νηθηζκφ είλαη κηθξφηεξνο ησλ είθνζη. 

Ινηπνί νηθηζκνί 500 κ. απφ ην φξην3 ηνπ νηθηζκνχ 

Οξγαλσκέλε δφκεζε Α΄ ή Β΄ θαηνηθίαο 

(Π.Δ.Ρ.ΠΟ., πλεηαηξηζκνί θιπ) ή θαη 

δηακνξθσκέλεο πεξηνρέο Β΄ θαηνηθίαο, φπσο 

αλαγλσξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο Κ.Π.Δ. θάζε 

κεκνλσκέλεο εγθαηάζηαζεο αηνιηθνχ 

πάξθνπ 

1.000 κ. απφ ηα φξηα ηνπ ζρεδίνπ ή ηεο 

δηακνξθσκέλεο πεξηνρήο αληίζηνηρα. 

Ηεξέο Κνλέο 500 κ. απφ ηα φξηα ηεο Κνλήο 

Κεκνλσκέλε θαηνηθία (λνκίκσο πθηζηάκελε) Δμαζθάιηζε ειάρηζηνπ επηπέδνπ ζνξχβνπ 

                                                 
2 Ζ αλαθεξφκελε απφζηαζε δελ ιακβάλεηαη ππφςε ζηε πεξίπησζε πνπ ε άηξαθηνο κηαο Α/Γ 
δελ είλαη νξαηή απφ ηελ αζχκβαηε ρξήζε.  

3 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη νξηνζεηεζεί ν νηθηζκφο ε απφζηαζε ππνινγίδεηαη απφ ην 

θέληξν ηνπ νηθηζκνχ πξνζαπμεκέλε θαηά 500 κέηξα θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ζε απφζηαζε 
κεγαιχηεξε ησλ 500 κ. απφ ηελ ηειεπηαία θαηνηθία ηνπ νηθηζκνχ.  
4 ε πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη ήδε εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ ζηαζκνχ, ή πάξθν θεξαηψλ ή 
ξαληάξ, ζε  απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 1500κ απφ ηα φξηά ηνπ, ε ειάρηζηε απφζη αζε θάζε 

λέαο εγθαηάζηαζεο αηνιηθνχ πάξθνπ απφ απηά, νξίδεηαη σο αληηζηάζκηζκα ζηα 2.500κ.  
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κηθξφηεξνπ ησλ 45 db. 

 

 

ε θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ειάρηζην επίπεδν ζνξχβνπ 

ζηα φξηα ησλ αλσηέξσ νηθηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηθξφηεξν ησλ 45 db. 

 

Δ. Απνζηάζεηο από δίθηπα ηερληθήο ππνδνκήο θαη εηδηθέο ρξήζεηο  

Αζύκβαηε ρξήζε Διάρηζηε απόζηαζε εγθαηάζηαζεο από 

ηελ αζύκβαηε ρξήζε  

Θχξηνη νδηθνί άμνλεο, νδηθφ δίθηπν 

αξκνδηφηεηαο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ζηδεξνδξνκηθέο 

γξακκέο. 

Απφζηαζε αζθαιείαο 1,5d απφ ηα φξηα ηεο 

δψλεο απαιινηξίσζεο ηεο νδνχ ή ηνπ 

ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ αληίζηνηρα. 

Γξακκέο πςειήο ηάζεσο  Απφζηαζε αζθαιείαο 1,5d απφ ηα φξηα απφ 

ηα φξηα δηέιεπζεο ησλ γξακκψλ Τ.Σ. 

Τπνδνκέο ηειεπηθνηλσληψλ (θεξαίεο), 

RADAR 

Θαηά πεξίπησζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ θνξέα. 

Δγθαηαζηάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

αεξνπινταο  

Θαηά πεξίπησζε κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ θνξέα. 

 

ΠΡ. Απνζηάζεηο από δώλεο ή εγθαηαζηάζεηο παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

Αζύκβαηε ρξήζε Διάρηζηε απόζηαζε εγθαηάζηαζεο από 

ηελ αζύκβαηε ρξήζε  

Αγξνηηθή γε πςειήο παξαγσγηθφηεηαο, 

δψλεο αλαδαζκνχ, αξδεπφκελεο εθηάζεηο  

Απφζηαζε αζθαιείαο 1,5d 

Ηρζπνθαιιηέξγεηεο Απφζηαζε αζθαιείαο 1,5d 

Κνλάδεο εζηαπιηζκέλεο θηελνηξνθίαο:  Απφζηαζε αζθαιείαο 1,5d 

Ιαηνκηθέο δψλεο θαη δξαζηεξηφηεηεο Όπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  

Ιεηηνπξγνχζεο επηθαλεηαθά κεηαιιεπηηθέο - 

εμνξπθηηθέο δψλεο θαη δξαζηεξηφηεηεο  

500 κ.  

ΠΟΣΑ θαη άιιεο Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο 

Αλάπηπμεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, ζεκαηηθά πάξθα, 

ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο θαη άιιεο 

ζεζκνζεηεκέλεο ή δηακνξθσκέλεο 

ηνπξηζηηθά πεξηνρέο (φπσο αλαγλσξίδνληαη 

ζην πιαίζην ηεο ΚΠΔ ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ 

γηα θάζε κεκνλσκέλε 

εγθαηάζηαζε).Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη 

εηδηθέο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, 

1.000 κ απφ ηα φξηα ηεο δψλεο / πεξηνρήο 5 
6 

 

                                                 
5 

Η αλαθερόκελε απόζηαζε δελ ιακβάλεηαη σπόυε ζηε περίπηφζε ποσ ε άηραθηος κηας Α/Γ δελ είλαη 

οραηή από ηελ αζύκβαηε τρήζε.  
6
 Οη αποζηάζεης ασηές κπορεί λα κεηώλοληαη κε ηε ζύκθφλε γλώκε ηοσ θορέα ηες αζύκβαηες τρήζες, 

ε οποία παρέτεηαη γηα όιε ηε δηάρθεηα θύθιοσ δφής ηφλ ζτεηηθώλ εγθαηαζηάζεφλ θαη πάληφς γηα 

τροληθό δηάζηεκα ηοσιάτηζηολ ίζο κε ηολ τρόλο ηζτύος ηφλ ζτεηηθώλ αδεηώλ παραγφγής (25 έηε). Σε 

θάζε περίπηφζε ε απόζηαζε ασηή δελ κπορεί λα είλαη κηθρόηερε ηφλ 500 κέηρφλ από ηα όρηα ηφλ 

εγθαηαζηάζεφλ δηαλσθηέρεσζες θαη 1.5 d από ηα όρηα ηφλ  ιοηπώλ εγθαηαζηάζεφλ.  
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗΗ 

Φέξνπζα Ηθαλόηεηα (Σσξεηηθόηεηα)  

Ξεξηνρώλ Αηνιηθήο Ξξνηεξαηόηεηαο  

1. Γηα ηελ Πεξηνρή Π.Α.Π. 1, πνπ εληνπίδεηαη ζηελ Βφξεην Διιάδα 

(Πεξηθέξεηα Αλ. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο), ζηνπο λνκνχο Έβξνπ θαη 

Ρνδφπεο θαη πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηνπο Γήκνπο: Αιεμαλδξνχπνιεο, 
Αξξηαλψλ, νπθιίνπ, Σξαταλνχπνιεο, Σπρεξνχ, Φεξψλ, θαη ηελ 

Θνηλφηεηα Θέρξνπ, ε Φέξνπζα Ηθαλφηεηα εθηηκάηαη ζε 480 ηππηθέο Α/Γ 

(ελδεηθηηθά 960 MWe).  

2. Γηα ηελ Πεξηνρή Π.Α.Π. 2, πνπ εληνπίδεηαη ζηελ Θεληξηθή Διιάδα 

(Πεξηθέξεηεο ηεξεάο Διιάδαο, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Θεζζαιίαο) ζηνπο 

λνκνχο Βνησηίαο, Φζηψηηδαο, Φσθίδαο, Δπξπηαλίαο, Δχβνηαο, 
Αηησιναθαξλαλίαο, Θαξδίηζαο θαη πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηνπο 

Γήκνπο: Θαξχζηνπ, Καξκαξίνπ, ηπξαίσλ, Γπζηίσλ, Απιψλνο, Θχκεο, 

Γηξθχσλ, Κεζζαπίσλ, Οξρνκελνχ, Υαηξψλεηαο, Ιεβαδέσλ, Γαχιεηαο, 
Αξαρψβεο, Γηζηφκνπ, Αηαιάληεο, Οπνπληίσλ, Τπάηεο, πεξρεηάδνο, Αγ. 

Γεσξγίνπ Σπκθξεζηνχ, Καθξαθψκεο, Ακθίζζεο, Γεζθίλεο, Ιηδσξηθίνπ, 

Βαξδνπζίσλ, Θαιιηέσλ, Γνκλίζηαο, Πξνπζζνχ, Πνηακηάο, Θαξπελεζίνπ, 
Φξαγθίζηαο, Βίληαλεο, Θηεκελίσλ, Φνπξλά, Αγξάθσλ, Ηηάκνπ, 

Θαιιηθψλνπ, Κελειατδαο, Ρεληίλεο, Απνδνηίαο, Θέξκνπ, Πιαηάλνπ θαη 

ηηο Θνηλφηεηεο Θαθεξέσο θαη Θπξηαθίνπ, ε Φέξνπζα Ηθαλφηεηα εθηηκάηαη 
ζε 1.619 ηππηθέο Α/Γ(ελδεηθηηθά 3.238 MWe). 

3. Γηα ηελ Πεξηνρή Π.Α.Π. 3, πνπ εληνπίδεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα 

Πεινπνλλήζνπ, ζηνπο λνκνχο Ιαθσλίαο θαη Αξθαδίαο θαη πεξηιακβάλεη 
εηδηθφηεξα ηνπο Γήκνπο: Βντψλ, Γεξνλζξψλ, Εάξαθα, Ιεσληδίνπ, 

Κνιάσλ, Κνλεκβαζίαο, Ληάησλ, θαη ηελ Θνηλφηεηα Θνζκά, ε Φέξνπζα 

Ηθαλφηεηα εθηηκάηαη ζε 438 ηππηθέο Α/Γ (ελδεηθηηθα 876 MWe). 

Κε βάζε ηα πην πάλσ δεδνκέλα, δηαπηζηψλεηαη φηη ‘ε Φέξνπζα Ηθαλφηεηα’ 

ησλ Πεξηνρψλ Πξνηεξαηφηεηαο, εθηηκάηαη ζε πεξίπνπ 2.587 ηππηθέο Α/Γ ή 

ελδεηθηηθά 5.174 MWe (πεξηνξίδνληαο έηζη ην ‘ελ δπλάκεη εθκεηαιιεχζηκν 
αηνιηθφ δπλακηθφ’ ηνπο (πεξίπνπ ζε 3.240 ηππηθέο Α/Γ ή ελδεηθηηθά 6.479 

MWe) θαηά 20%. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV  

 

Θξηηήξηα έληαμεο ησλ αηνιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζην ηνπίν  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίπησζεο κηαο ππφ αδεηνδφηεζε αηνιηθήο κνλάδαο 

ζην ηνπίν, ιακβάλεηαη ππφςε ε νπηηθή παξεκβνιή ηεο απφ ηα ζεκεία 
‘ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο’, πνπ επξίζθνληαη εληφο θχθινπ, πνπ νξίδεηαη κε 

θέληξν ηελ κνλάδα θαη αθηίλα πνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε ζεκαζία 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζεκείνπ ‘ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο’ θαη ηελ θαηεγνξία 
ρψξνπ πνπ αλήθεη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πεκείν Ηδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο  

Κέγηζηε απόζηαζε από Α/Ξ (ρικ)  

Δληόο Ξ.Α.Ξ. - 

Αηηηθήο - 

Θαιάζζηνπ ρώξνπ 

Δληόο Ξ.Α.Θ.–

Θαηνηθεκέλα 

Λεζηά  

Σν πιεζηέζηεξν φξην ησλ εγγεγξακκέλσλ 

ζηνλ θαηάινγν Παγθφζκηαο Θιεξνλνκηάο 

θαη άιισλ κείδνλνο ζεκαζίαο κλεκείσλ, 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ 

ηεο παξ. 5. εδάθην ββ) ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ 

Λ. 3028/02  

6   6 

Σν πιεζηέζηεξν φξην δψλεο απνιχηνπ 

πξνζηαζίαο (δψλε Α’) ινηπψλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

6 6 

Σν πιεζηέζηεξν φξην ζεζκνζεηεκέλνπ 

ππξήλα Δζληθνχ Γξπκνχ, κλεκείνπ ηεο 

θχζεο, αηζζεηηθνχ δάζνπο ησλ παξ. 3 θαη 

4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ. 1650/86. 

0,8 1 

Σν πιεζηέζηεξν φξην ζεζκνζεηεκέλνπ 

παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ 

6 6 

Σα πιεζηέζηεξα φξηα πφιεσλ ή νηθηζκψλ  2 3 

To πιεζηέζηεξν φξην ζεζκνζεηεκέλεο ή 

δηακνξθσκέλεο ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο 

ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα κεζαίνπ θαη 

κεγάινπ κεγέζνπο, εηδηθέο ηνπξηζηηθέο 

ππνδνκέο, ηνπξηζηηθνί ιηκέλεο 

2 3 

Οη αλεκνγελλήηξηεο, πνπ ρσξνζεηνχληαη εθηφο ηνπ θχθινπ ή πνπ ε 
άηξαθηνο ηνπο δελ έρεη νπηηθή επαθή κε ην ζεκείν, δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε. 

Γεληθφηεξα, θαη παξφιν πνπ ε ζπγθέληξσζε αηνιηθψλ πάξθσλ ζε πεξηνρέο 
πςεινχ αηνιηθνχ δπλακηθνχ είλαη επηζπκεηή (πεξηνρέο Πξνηεξαηφηεηαο), 

ηφζν απφ νηθνλνκηθήο, φζν θαη απφ πεξηβαιινληηθήο απφςεσο, ε 

ππθλφηεηα ησλ αλεκνγελλεηξηψλ γχξσ απφ ηπρφλ πθηζηάκελα ζεκεία 
ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο ησλ πεξηνρψλ απηψλ, ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη 

εληφο πξνδηαγεγξακκέλσλ νξίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ππέξβαζε 

απηνχ ηνπ νξίνπ ππθλφηεηαο, ζα πξέπεη λα ηίζεηαη πεξηνξηζκφο ζηελ 
θάιπςε ηνπ νπηηθνχ νξίδνληα ησλ ζεκείσλ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο. 

Πεξαηηέξσ, ν βαζκφο επίδξαζεο ηεο θάζε αλεκνγελλήηξηαο ζην ηνπίν απφ 
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ην ζεκείν ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, εμαξηάηαη απφ ηελ πξαγκαηηθή 

απφζηαζε ηεο απφ ην ζεκείν. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηθεηκεληθνπνηεζνχλ ηα πην πάλσ, ηίζεληαη νη παξαθάησ 

απαηηήζεηο-θξηηήξηα, σο πξνο ηα νπνία ειέγρεηαη ην αηνιηθφ πάξθν θαη κε 

ηα νπνία νθείιεη λα ζπκκνξθσζεί: 

- Σν πξψην θξηηήξην αθνξά ζηελ ζπλνιηθή ππθλφηεηα ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ, πνπ ρσξνζεηνχληαη εληφο θχθινπ κε θέληξν ην 

εθάζηνηε ζεκείν ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη αθηίλα ηελ κέγηζηε 
απφζηαζε θαηά ηα αλσηέξσ θαη ε άηξαθηνο ησλ νπνίσλ έρεη νπηηθή 

επαθή κε ην ζεκείν. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ε πξαγκαηηθή 

απφζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ απφ ην ζεκείν, ε θπθιηθή επηθάλεηα 
ρσξίδεηαη ζε ηξία ζπλνιηθά νκφθεληξα ηκήκαηα (δψλεο) Α’, Β’ θαη Γ’, ζε 

θάζε κία απφ ηηο νπνίεο, ε κέγηζηε επηηξεπφκελε ππθλφηεηα 

εγθαηάζηαζεο, είλαη δηαθνξεηηθή. 

- Σν δεχηεξν θξηηήξην, ην νπνίν εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία πθίζηαηαη ππέξβαζε ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ, αθνξά ζην 

πνζνζηφ θάιπςεο απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο ηνπ νπηηθνχ νξίδνληα ελφο 
παξαηεξεηή, πνπ βξίζθεηαη ζην ζεκείν ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

πεξηζηξέθεηαη 360o πεξί ηνλ εαπηφ ηνπ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θξηηεξίνπ 

απηνχ, νη αλεκνγελλήηξηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε πξαγκαηηθή απφζηαζε 
δελ ππεξβαίλεη ηα 500 κέηξα, ελψλνληαη κε λνεηά επζχγξακκα ηκήκαηα 

θαη ππνινγίδνληαη νη γσλίεο (ζε κνίξεο), πνπ δεκηνπξγνχληαη κε θέληξν 

ην ζεκείν ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη κε πιεπξέο πνπ δηέξρνληαη απφ 
ηα άθξα ησλ πξναλαθεξζέλησλ λνεηψλ ηκεκάησλ. 

Θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ θξηηεξίνπ, ιακβάλνληαη θαη πάιη ππ’ φςε κφλνλ νη 

αλεκνγελλήηξηεο, πνπ ρσξνζεηνχληαη εληφο θχθινπ κε θέληξν ην εθάζηνηε 
ζεκείν ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο θαη αθηίλα ηελ κέγηζηε απφζηαζε θαηά ηα 

αλσηέξσ θαη ε άηξαθηνο ησλ νπνίσλ έρεη νπηηθή επαθή κε ην ζεκείν. 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε ε πξαγκαηηθή απφζηαζε ησλ Α/Γ απφ ην 
ζεκείν, ν θχθινο ρσξίδεηαη θαη πάιη ζε ηξεηο ζπλνιηθά νκφθεληξεο δψλεο 

Α’, Β’ θαη Γ’, ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο, ην άζξνηζκα ησλ γσληψλ, πνπ 

πεξηθιείνπλ ηα λνεηά ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο αληίζηνηρεο 
δψλεο, έρεη δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή βαξχηεηαο. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε 

ηκήκαηα αηνιηθψλ πάξθσλ, ησλ νπνίσλ ε γσλία ζέαζεο απφ ην ζεκείν 

ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, θαιχπηεηαη απφ άιια αηνιηθά πάξθα, πνπ 
βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζην ζεκείν ελδηαθέξνληνο θαη ζπλεπψο ε γσλία 

ζέαζεο ηνπο έρεη ήδε ιεθζεί ππ’ φςε ζηνλ ζπλνιηθφ ππνινγηζκφ (γσληαθή 

επηθάιπςε). 

Αλ έλα αηνιηθφ πάξθν πιεξνί ην πξψην θξηηήξην, ζεκαίλεη φηη νη 

αλεκνγελλήηξηεο γχξσ θαη πιεζίνλ ηνπ ζεκείνπ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, 

ρσξνζεηνχληαη επαξθψο αξαηά, αθφκα θαη αλ πηζαλφλ απιψλνληαη ζε 
αξθεηέο πεξηνρέο ηνπ νξίδνληα γχξσ απφ ην ζεκείν ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο. Αλ έλα αηνιηθφ πάξθν πιεξνί ην δεχηεξν θξηηήξην, αθφκε 

θαη αλ δελ πιεξνί ην πξψην θξηηήξην, ζεκαίλεη φηη, νη αλεκνγελλήηξηεο 
γχξσ θαη πιεζίνλ ηνπ ζεκείνπ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, ρσξνζεηνχληαη 

πξνο κία ή ειάρηζηεο θαηεπζχλζεηο, αθφκα θαη αλ πξνο ηηο ειάρηζηεο ή ηε 

κία απηή θαηεχζπλζε έρνπλ απμεκέλε ππθλφηεηα. 
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Οη νκφθεληξεο δψλεο είλαη θνηλέο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ησλ δχν θξηηεξίσλ 
θαη νξίδνληαη αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηνπ ζεκείνπ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο 

θαη αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ρψξνπ πνπ ρσξνζεηείηαη ην ππφ εμέηαζε 

αηνιηθφ πάξθν, σο εμήο: 

 

 

Πεκείν Ηδηαίηεξνπ Δλδηαθέξνληνο  

Αθηίλεο δσλώλ (ζε ρικ.) 

Δληόο Ξ.Α.Ξ. 

Αηηηθήο-

Θαιάζζηνπ 

ρώξνπ 

Δληόο Ξ.Α.Θ. - 

Θαηνηθεκέλα 

Λεζηά  

Α’ Β’ Γ’ Α’ Β’ Γ’ 

Όξηα ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνλ θαηάινγν 

Παγθφζκηαο Θιεξνλνκηάο θαη άιισλ κείδνλνο 

ζεκαζίαο κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη 

ηζηνξηθψλ ηφπσλ ηεο παξ. 5. εδάθην ββ) ηνπ 

άξζξνπ 50 ηνπ Λ. 3028/02  

3 4,5 6 3 4,5 6 

Όξηα δψλεο απνιχηνπ πξνζηαζίαο (δψλε Α’) 

ινηπψλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

0,5 3 6 0,5 3 6 

Όξηα ζεζκνζεηεκέλνπ ππξήλα Δζληθνχ Γξπκνχ, 

κλεκείνπ ηεο θχζεο, αηζζεηηθνχ δάζνπο ησλ 

παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Λ. 1650/86 

0,2 

 

0,8 - 0,3 

 

1 - 

Όξηα ζεζκνζεηεκέλνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ 1,5 3 6 1,5 3 6 

Όξηα πφιεσλ ή νηθηζκψλ >2000 θαηνίθσλ θαη 

φξηα νηθηζκψλ <2000 θαηνίθσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ηνπξηζηηθνί ή αμηφινγνη  

1 2 - 1 3 - 

Όξηα νηθηζκψλ <2000 θαηνίθσλ πνπ δελ 

ραξαθηεξίδνληαη σο ηνπξηζηηθνί ή αμηφινγνη 

0,5 1 2 0,5 1 2 

Όξηα ζεζκνζεηεκέλεο ή δηακνξθσκέλεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηνρήο, ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, 

εηδηθέο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο, ηνπξηζηηθνί 

ιηκέλεο. 

 

17 1,5 2 17 2 3 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ, ε κέγηζηε ππθλφηεηα 

αλεκνγελλεηξηψλ αλά δψλε, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ρψξνπ, είλαη:  

Εώλεο Θξηηήξην 1: Κέγηζηε ππθλόηεηα αλεκνγελλεηξηώλ (πιήζνο Α/Γ 

αλά η.ρικ.) 

Δληόο Ξ.Α.Ξ. 

Αηηηθήο - 

Θαιάζζηνπ ρώξνπ 

Δληόο Ξ.Α.Θ. Θαηνηθεκέλα Λεζηά  

Α’ 0 0 0 

Β’ 4 3 2 

Γ’ 7 6 4 

Σν παξαπάλσ πιήζνο, αθνξά αλεκνγελλήηξηεο κε δηάκεηξν πηεξπγίσλ 85 
κέηξσλ (ηππηθή Α/Γ). Αλ ε δηάκεηξνο είλαη δηαθνξεηηθή, ην πιήζνο 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ζηξνγγπινπνίεζε πξνο ηα άλσ, ζηνλ 

πιεζηέζηεξν κεγαιχηεξν αθέξαην αξηζκφ. 

                                                 
7
 Με ηηο εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα Σ ηνπ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ.  
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ε πεξίπησζε, πνπ πθίζηαηαη ππέξβαζε ηνπ πξψηνπ θξηηεξίνπ 

«ππθλφηεηαο», ζα πξέπεη λα πιεξνχηαη ηνπιάρηζηνλ ην δεχηεξν θξηηήξην 
«νπηηθήο θάιπςεο». Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δεχηεξνπ απηνχ θξηηεξίνπ, νη 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο αλά δψλε πνπ εθαξκφδνληαη επί ηνπ αζξνίζκαηνο 

ησλ γσληψλ, πνπ πεξηθιείνπλ ηα λνεηά ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηεο 
αληίζηνηρεο δψλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνυθηζηάκελσλ 

εγθαηαζηάζεσλ), αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ ρψξνπ, είλαη: 

 

Εώλεο Ππληειεζηέο βαξύηεηαο γσληώλ νπηηθήο θάιπςεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ 2  

Δληόο Ξ.Α.Ξ.- 

Αηηηθήο-Θαιάζζηνπ 

ρώξνπ 

Ξ.Α.Θ. 

 

Θαηνηθεκέλα Λεζηά  

Α’8 1 1 1 

Β’ 0,5 0,7 0,8 

Γ’ 0,3 0,5 0,7 

 

Σέινο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δεχηεξνπ θξηηεξίνπ, ηίζεηαη αλψηαην φξην 

ζην ιφγν ηνπ ζηαζκηζκέλνπ (κε ηνπο αλσηέξσ ζπληειεζηέο) αζξνίζκαηνο 
ησλ γσληψλ πνπ νξίδνληαη, πξνο ην ζχλνιν ηνπ θχθινπ (360o). Σν φξην 

απηφ, αλάινγα κε ην αλ πξφθεηηαη γηα πεξηνρή πξνηεξαηφηεηαο ή φρη, είλαη:  

 

Θξηηήξην 2: Ξνζνζηό νπηηθήο θάιπςεο ηνπ νξίδνληα 

Δληόο Ξ.Α.Ξ. - 

 Αηηηθήο-Θαιάζζηνπ 

ρώξνπ 

Ξ.Α.Θ. Θαηνηθεκέλα  

Λεζηά  

30% 20% 15% 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ πην πάλσ ηηκψλ (κέγηζηε ππθλφηεηα εγθαηάζηαζεο 

Α/Γ, ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γσληψλ νπηηθήο θάιπςεο θαη πνζνζηά νπηηθήο 
θάιπςεο), αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ρσξνηαμηθνχο ζηφρνπο επλντθφηεξεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο ησλ πεξηνρψλ πςειήο 

εθκεηαιιεπζηκφηεηαο ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ (Π.Α.Π., Αηηηθή, ζαιάζζηνο 
ρψξνο), αιιά παξάιιεια ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

λεζησηηθνχ ρψξνπ.  
  

                                                 
8
 Δπεηδή ε δψλε Α’ απνηειεί πξαθηηθά δψλε απνθιεηζκνχ, νη παξαηηζέκελνη ζηελ δψλε απηή 

ζπληειεζηέο βαξχηεηαο, αθνξνχλ ζηηο ηπρφλ ήδε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη 
ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ρσξνζεηνχληαη θαηά παξέθθιηζε απφ ηηο νξηδφκελεο απνζηάζεηο βάζεη 

ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ παξφληνο Δηδηθνχ Πιαηζίνπ.  
ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξείηαη ν πεξηνξηζκφο λα κελ ρσξνζεηνχληαη 

αλεκνγελλήηξηεο εληφο ηεο δψλεο Α’ 
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Ενδεικηική εθαπμογή ηων κανόνων ένηαξηρ Α/Π ζηο ηοπίο 

 

 

 

 

 

 

 

  

Γσλίεο α β γ δ ε δ ε ύλνιν 
Βάξε 

(Π.Α.Π.) 
ηαζκηζκέλν 

ζύλνιν 

Σκήκαηα ΑΒ  ΓΓ ΖΘ ΘΗ ΜΛ ΟΠ ΠΡ       

Σκήκαηα πνπ 
επηθαιχπηνληαη   ΔΕ       

ΜΝ, Σ, 
ΤΦ ΝΞ       

Εσλε Α   25           25 1,0 25 

Εψλε Β  25     30   25   80 0,5 40 

Εψλε Γ     10   15   20 45 0,3 13,5 

          78,5 

          21,81% 

Σημείο 

Ιδιαίηεπος 

Ενδιαθέπονηορ  

Ζώλε Γ 

Ζώλε Α 

Ζώλε Β 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ                                                                        Αιολικά Πάρκα Πλήσίον Οικισμών 

159 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V 

 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖ ΡΩΛ ΘΑΛΝΛΩΛ ΘΑΗ ΘΟΗΡΖΟΗΩΛ 

ΣΩΟΝΘΔΡΖΠΖΠ ΑΗΝΙΗΘΩΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ  

 

Α: Διεγθηέα ζηνηρεία από ηε Οπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (Ο.Α.Δ.) 

θαηά ηελ έθδνζε γλσκνδόηεζεο επί ηεο άδεηαο παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο  

Διέγρνληαη απφ ηελ Ρ.Α.Δ., ζην πιαίζην ηεο ρνξήγεζεο γλψκεο γηα ηελ 

άδεηα παξαγσγήο, ηα εμήο: 

1. Αλ ε πξνηεηλφκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο δηαζέηεη θαη’ αξρήλ 

εθκεηαιιεχζηκν αηνιηθφ δπλακηθφ. (Ζ εμαθξίβσζε-επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

αηνιηθνχ δπλακηθνχ θαη ηνπ ηερλννηθνλνκηθά εθκεηαιιεχζηκνπ δπλακηθνχ 
(εθθξαδφκελν ζε ηζρχ MWe), δηελεξγείηαη απφ ηνλ ηδηψηε, κε βάζε 

επηηφπηεο αλεκνινγηθέο κεηξήζεηο). 

2. Αλ ε πξνηεηλφκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη:  

- εληφο Πεξηνρήο Αηνιηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (Π.Α.Π.) ηεο επεηξσηηθήο 

ρψξαο, 

- εθηφο Πεξηνρήο Αηνιηθήο Πξνηεξαηφηεηαο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο,  

- εληφο Αηηηθήο,  

- εληφο θαηνηθεκέλσλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ ή ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο ή ζηελ 

Θξήηε, 

- εληφο ηνπ ππεξαθηίνπ ζαιαζζίνπ ρψξνπ ή εληφο αθαηνίθεηεο λεζίδαο. 

2.1 ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνηεηλφκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο εκπίπηεη ζε 

Πεξηνρή Αηνιηθήο Πξνηεξαηφηεηαο (Π.Α.Π.) ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο 
ειέγρεηαη πεξαηηέξσ:  

- αλ ην πξνηεηλφκελν εθκεηαιιεχζηκν δπλακηθφ, ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο 

θέξνπζαο ηθαλφηεηάο ηεο Π.Α.Π. εγθαηάζηαζεο (άξζξν 5 παξ.2 
πεξίπησζε α, Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη δηάγξακκα 1 ηεο παξνχζαο). 

- αλ ην πξνηεηλφκελν εθκεηαιιεχζηκν δπλακηθφ ππεξβαίλεη ηηο κέγηζηεο 

επηηξεπφκελεο ππθλφηεηεο εγθαηάζηαζεο ζηνλ νηθείν πξσηνβάζκην ΟΣΑ 
(άξζξν 7).  

- εθφζνλ ηα δεδνκέλα ηεο πξνηεηλφκελεο ζέζεο ππεξβαίλνπλ έλα απφ ηα 

πην πάλσ φξηα, ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη. 

2.2 Αλ ε πξνηεηλφκελε πξνο ρσξνζέηεζε ζέζε βξίζθεηαη εληφο Π.Α.Θ. ή 

εληφο θαηνηθεκέλσλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ ή ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο ή ζηελ 

Θξήηε, ειέγρεηαη αληηζηνίρσο:  

- αλ ππεξβαίλεη ηηο κέγηζηεο -θαηά πεξίπησζε- ππθλφηεηεο ηνπ 

πξσηνβάζκηνπ Ο.Σ.Α., ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί (άξζξα 7 

θαη 8). 
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- αλ ε πξνηεηλφκελε ζέζε ππεξβαίλεη ηηο κέγηζηεο ππθλφηεηεο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθείνπ πξσηνβάζκηνπ Ο.Σ.Α., απνξξίπηεηαη. 

2.3 Αλ ε ζέζε βξίζθεηαη εληφο Αηηηθήο, ειέγρεηαη: 

- αλ εκπίπηεη εληφο ησλ θαζνξηδνκέλσλ ηεο παξνχζαο πεξηνρψλ 

εγθαηάζηαζεο (Παξάξηεκα ΗΗΗ θαη δηαγξάκκαηα 3 θαη 4), φπσο νη 
πεξηνρέο απηέο ελδερνκέλσο εμεηδηθεπζνχλ απφ άιια θαηψηεξα επίπεδα 

ζρεδηαζκνχ. 

- αλ ππεξβαίλεη ηηο κέγηζηεο ππθλφηεηεο ηνπ πξσηνβάζκηνπ ΟΣΑ, ζηνλ 
νπνίν πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί (άξζξν 9).  

2.4 Αλ ε ζέζε εκπίπηεη ζηνλ ππεξάθηην ζαιάζζην ρψξν ή ζε αθαηνίθεηε 

λεζίδα ειέγρεηαη απφ ηε Ρ.Α.Δ. ε βησζηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο.  

 

Β: Διεγθηέα ζηνηρεία θαηά ηελ έθδνζε γλσκνδόηεζεο ηεο αξκόδηαο 

πεξηβαιινληηθήο αξρήο επί ηεο Ξ.Ξ.Δ.Α.  

1. Διέγρεηαη αλ ε πξνηεηλφκελε ζέζε εγθαηάζηαζεο εκπίπηεη εληφο κηαο εθ 

ησλ θαηεγνξηψλ ησλ πεξηνρψλ απνθιεηζκνχ (άξζξν 6 παξ.1). 

2. Διέγρνληαη ηα θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο, πνπ αθνξνχλ (θαηά θαηεγνξία 
ρψξνπ) ηελ ηήξεζε ειάρηζησλ απνζηάζεσλ απφ ηηο γεηηληάδνπζεο ρξήζεηο 

γεο, δξαζηεξηφηεηεο θαη δίθηπα ηερληθήο ππνδνκήο (άξζξν 6 παξ. 5 θαη 

Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο).  

3. Διέγρεηαη ε εθαξκνγή (θαηά θαηεγνξία ρψξνπ) ησλ θαλφλσλ έληαμεο 

ηεο πξνηεηλφκελεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο ζην ηνπίν (άξζξα 7, 8, 9 θαη 10 

θαη Παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο).  
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ΓΗΑΓΟΑΚΚΑ  1 
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ΓΗΑΓΟΑΚΚΑ 2 
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ΓΗΑΓΟΑΚΚΑ  3 
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ΓΗΑΓΟΑΚΚΑ  4 
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Σύπνη αλεκνγελλεηξηώλ 

 
Γνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο Α/Γ  
  

ηηο κέξεο καο ,έλαο ηχπνο (κε βάζε ηε ζέζε ηνπ άμνλα) Α/Γ έρεη θπξηαξρήζεη. Δίλαη ν ηχπνο 
ηνπ νξηδφληηνπ άμνλα. Πεξηιακβάλεη ζπλήζσο 3 πηεξχγηα θαη απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα 

κέξε:  
 

 Γξνκέα (ξφηνξαο): είλαη ην κέξνο απηφ κε ην νπνίν κεηαθέξεηαη ε κεραληθή ηζρχο ,ψζηε λα 

γίλεη ειεθηξηθή κέζσ ηεο επαγσγήο κέζα ζηε γελλήηξηα. Μεξηθέο θνξέο ρξεζηκν -πνηείηαη 
ζχζηεκα γξαλαδηψλ γηα λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζπρλφηεηα πεξηζηξνθήο  

 

 Γελλήηξηα: Ο κεραληζκφο απηφο παξάγεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα φηαλ ε ηαρχηεηαο ηνπ 
αλέκνπ ππεξβεί ην θαηψθιη γηα ηελ έλαξμε παξαγσγήο ηζρχνο.  

 

 Καηεπζπληήξην ζχζηεκα: Σν ζχζηεκα απηφ είλαη είηε έλα νπξηαίν πηεξχγην , είηε γηα κεγάιεο 

Α/Γ ,έλαο κεραληζκφο κε γξαλάδηα θαη θηλεηήξα ,ψζηε ε Α/Γ λα εθκεηαιιεπηεί φζν γίλεηαη 
θαιχηεξα ηνλ άλεκν, ζηελ θαηεχζπλζε πνπ απηφο θηλείηαη.  

 

 χζηεκα πξνζηαζίαο: Οη ζχγρξνλεο αλεκνγελλήηξηεο είλαη ζπλήζσο εμνπιηζκέλεο κε  
κεραληζκνχο γηα λα απνηξέςνπλ θάπνηα δεκία ζηνπο ππεξβνιηθά δπλαηνχο αλέκνπο. Οη  

κεγάιεο κεραλέο κπνξνχλ θαη έρνπλ ζχλζεηεο ξπζκίζεηο γηα λα δηαθφςνπλ ηελ παξαγσγή  
κε ηηο ηαρχηεηεο πςεινχ αέξα. Σα κηθξφηεξα ζπζηήκαηα αιιάδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ  

ησλ πηεξπγίσλ ή θαη ησλ ιεπίδσλ , έηζη ψζηε κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ 
πηεξπγίσλ ηνπο, ή ρξεζηκνπνηνχλ κεραληθά δηζθφθξελα.  
 

 Πχξγνο: Ο ζρεδηαζκφο ησλ πχξγσλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκνο, θαζψο πξέπεη λα είλαη ςηιφο, 
γεξφο, λα επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζηελ αλεκνγελλήηξηα γηα ηε ζπληήξεζή ηεο, θαη φκσο λα 

κελ επηβαξχλεη ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηηο αλεκνγελλήηξηεο νξηδνληίνπ άμνλα ζηελ 
άηξαθην ππάξρεη θαη ην ζχζηεκα πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο, αλάινγα κε ηε δηεχζπλζε ηνπ 
αλέκνπ.  

 
 

 
 

ην ζρήκα 2.5 θαίλνληαη ηα θχξηα ζεκεία κηαο Α/Γ: 
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ρ.1 θχξηα ζεκεία κηαο Α/Γ  

 
 
 
 

 
 

 

1. πηεξχγηα Α/Γ 
2. πιήκλε άμνλα πεξηζηξνθήο 
3. πιαίζην αηξάθηνπ θηλεηήξα 

4. θχξην ξνπιεκάλ 
5. άμνλαο ζηξνθψλ 

6. θηβψηην ηαρπηήησλ 
7. θξέλν αζθάιεηαο  
8. ζχδεπμε κε ηε γελλήηξηα 

9. γελλήηξηα επαγσγήο  
10.δνρείν ςχμεο γελλήηξηαο θαη θηβσηίνπ ηαρπηήησλ 

11, αλεκφκεηξα 
12. έιεγρνο  
13. πδξαπιηθφ ζχζηεκα πεξηζηξνθήο  

14. θηλεηήξαο πεξηζηξνθήο  
15. ξνπιεκάλ πεξηζηξνθήο  

16. Κέιπθνο αηξάθηνπ 
17. πχξγνο
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πζηήκαηα αλεκνγελλεηξηώλ  

Οη ανεμογεννήτριες πεξηέρνπλ έλαλ απφ ηνπο 2 ηχπνπο γελλεηξηψλ:  

 
α) ηηο σύγχρονες πνπ δηαθξίλνληαη ζε γελλήηξηεο δαθηπιηνθφξνπ δξνκέα θαη 
γελλήηξηεο κνλίκσλ καγλεηψλ, θαη  

 
β) ηηο ασύγχρονες (επαγωγικές) ,κε δχν ηχπνπο, απηή κε βξαρπθπθισκέλν 

θισβφ (squirrel cage) θαη απηή κε δαθηπιηνθφξν δξνκέα (wound rotor ).  
 
Με βάζε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ,νη Α/Γ εληάζζνληαη ζε 2 κεγάιεο 

«νηθνγέλεηεο» :  
 

• αλεκνγελλήηξηεο σταθερής ταχύτητας (fixed speed wind turbines)  
• αλεκνγελλήηξηεο μεταβλητής ταχύτητας (variable speed wind turbines).  
 

Γηα Α/Γ ζηαζεξήο ηαρχηεηαο, ε γελλήηξηα (επαγσγηθή) ζπλδέεηαη άκεζα ζην 
δίθηπν . Γεδνκέλνπ φηη ε ηαρχηεηα θαζνξίδεηαη ζρεδφλ απφ ηε ζπρλφηεηα 

δηθηχνπ, άξα είλαη θαη κε ειέγμηκε, δελ είλαη δπλαηφ ,κε ηηο δηαηαξαρέο ηνπ 
αέξα, λα έρνπκε ελαιιαζζφκελε ελέξγεηα. Δπνκέλσο, γηα έλα ζχζηεκα 
ζηαζεξήο ηαρχηεηαο, ε δηαθχκαλζε ηνπ αέξα ζα νδεγήζεη ,νη νπνίεο έρνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο ηζρχνο ζην δίθηπν. Οη κεραλέο 
ζηαζεξήο ηαρχηεηαο ειέγρνληαη απφ εμνπιηζκφ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο , ν 

νπνίνο θαζηζηά δπλαηφ ηνλ έιεγρν ηεο ηαρχηεηαο ξφηνξα. Καη' απηφ ηνλ 
ηξφπν νη δηαθπκάλζεηο δχλακεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο παξαιιαγέο αέξα 
κπνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ (ιίγν ή πνιχ) , αιιάδνληαο ηελ ηαρχηεηα ξφηνξα 

θαη έηζη κπνξνχλ λα κεησζνχλ νη δηαθπκάλζεηο ηεο ηζρχνο (ιφγσ ηνπ 
ζηξνβηιηζκνχ ηνπ αλέκνπ ) . Απηφο είλαη έλαο ηξφπνο λα μεπεξαζηνχλ 

νξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 
γελλήηξηαο.  
Ζ πεξηζηξνθηθή ηαρχηεηα ηεο Α/Γ είλαη αξθεηά ρακειή θαη πξέπεη ,επνκέλσο, 

λα πξνζαξκνζηεί ζηελ ειεθηξηθή ζπρλφηεηα. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε δχν 
ηξφπνπο: κε έλα θηβψηην ηαρπηήησλ ή κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δεπγψλ πφισλ ηεο γελλήηξηαο. Ο αξηζκφο δεπγψλ πφισλ πνπ δηαζέηεη θάζε 
κεραλή ,θαζνξίδεη ηελ επηηξεπηή κεραληθή ηαρχηεηα ηεο γελλήηξηαο, 
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ειεθηξηθή ζπρλφηεηα. ηελ ειεθηξηθή ζπρλφηεηα θαη 

Σν θηβψηην ηαρπηήησλ πξνζαξκφδεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ ξφηνξα ζηε κεραληθή 
ηαρχηεηα ηεο γελλήηξηαο.  

ε απηφ ην ηκήκα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα Α/Γ:  
1. Α/Γ ζηαζεξήο ηαρχηεηαο κε επαγσγηθή κεραλή.  
2. Α/Γ κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο κε επαγσγηθή ή ζχγρξνλε κεραλή 

βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ.  
3. Α/Γ κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο κε ζχγρξνλε γελλήηξηα πνιιαπιψλ πφισλ ή 

πνιιαπιψλ πφισλ κε κφληκνπο καγλήηεο.  
4. Α/Γ κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο κε επαγσγηθή γελλήηξηα δηπιήο ηξνθνδνζίαο 
(DFIG).  

Αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ.  
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Αλεκνγελλήηξηα ζηαζεξήο ηαρύηεηαο  

Γηα ηηο Α/Γ ζηαζεξήο ηαρχηεηαο , ε επαγσγηθή κεραλή είλαη απεπζείαο 

ζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν, κε κηα δηάηαμε νκαιήο εθθίλεζεο (soft starter) θαη κηα 
ζπζηνηρία ππθλσηψλ γηα ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο άεξγνπ ηζρχνο 

,ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα. Ζ ηαρχηεηα ξφηνξα ζε απηφλ ηνλ ηχπν 
,θαζνξίδεηαη εμνξηζκνχ απφ ην θηβψηην ηαρπηήησλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ πφισλ 
ηεο γελλήηξηαο. πλήζσο ππάξρνπλ 2 ζηαζεξέο ηαρχηεηεο . Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε ρξήζε 2 θηλεηήξσλ κε δηαθνξεηηθά δεχγε πφισλ θαη 
ραξαθηε-ξηζηηθά . Έηζη κπνξνχκε λα επηηχρνπκε θαιχηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

αηνιηθνχ δπλακηθνχ θαη κείσζε ησλ απσιεηψλ ζηηο ρακειέο ηαρχηεηεο. Απηφ 
ην κνληέιν Α/Γ ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. ηελ 
πεξίπησζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζηαζεξήο ηαρχηεηαο, ε γελλήηξηα είλαη 

απεπζείαο ζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν . Σν πιενλέθηεκά ηνπο είλαη φηη είλαη 
απιέο θαηαζθεπαζηηθά, ζηηβαξέο, αμηφπηζηεο θαη ην θφζηνο ησλ ειεθηξηθψλ 

ηεο κεξψλ θαη ηεο ζπληήξεζεο είλαη ρακειφ.  
Γπζηπρψο, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, επεηδή ε ηαρχηεηα είλαη ζρεδφλ 
ζηαζεξή ζηελ ζπρλφηεηα ηνπ δηθηχνπ, άξα θαη κε ειέγμηκε, δελ είλαη δπλαηφλ 

λα απνξξνθήζεη ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηζρχνο ,ελψ ν έιεγρνο ηεο ηζρχνο είλαη 
ζεκαληηθά αξγφο ,θαζψο ε κφλε δπλαηφηεηα έιεγρνο είλαη ε ξχζκηζε ηεο 

γσλίαο πξνζβνιήο. 

 
ρ. 2 Αλεκνγελλήηξηα ζηαζεξήο ηαρχηεηαο κε επαγσγηθή κεραλή  

 

 
ύζηεκα κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο  

Σν ζχζηεκα ζην ζρήκα 2.7 απνηειείηαη απφ κηα Α/Γ εμνπιηζκέλε κε έλαλ 

αληηζηξνθέα ζπλδεδεκέλν ζην ζηάηε ηεο γελλήηξηαο. Ζ γελλήηξηα κπνξεί λα 
είλαη είηε βξαρπθπθισκέλνπ θισβνχ επαγσγηθή ή ζχγρξνλε. Σν θηβψηην 

ηαρπηήησλ είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ,ψζηε ε ηαρχηεηα ηνπ άμνλα λα 
αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξνζδνθψκελε, απφ ηε γελλήηξηα, ηαρχηεηα. Οη 
ζχγρξνλεο γελλήηξηεο ή νη κφληκνπ καγλήηε ζχγρξνλεο γελλήηξηεο κπνξνχλ 

λα ζρεδηαζηνχλ κε πνιιαπιά δεχγε πφισλ ,πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή δελ 
είλαη απαξαίηεην λα έρνπκε θηβψηην ηαρπηήησλ. 
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ρ. 3  χζηεκα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο κε επαγσγηθή ή ζχγρξνλε κεραλή  

 

Μέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο κε κεηαβιεηέο ζηξνθέο γίλεηαη εθηθηφ λα 
πξνζαξκφδεηαη ε γσληαθή ηαρχηεηα ηνπ δξνκέα ηεο αλεκνγελλήηξηαο ζε θάζε 
ηαρχηεηα αλέκνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ι δηαηεξείηαη ζηαζεξφ ζε κία 

πξνθαζνξηζκέλε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ ζπληειεζηή κέγηζηεο 
αεξνδπλακηθήο απφδνζεο (αξρή ηνπ αεξνδπλακηθνχ ειέγρνπ ηζρχνο, pitch 

control). ε αληίζεζε κε ηε δηάηαμε ζηαζεξψλ ζηξνθψλ, ε δηάηαμε 
κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ δηαηεξεί ηε ξνπή ηεο γελλήηξηαο ζρεδφλ ζηαζεξή θαη νη 
δηαθπκάλζεηο ηεο ηζρχνο πνπ πξνθαινχληαη απφ κεηαβνιέο ηνπ αλέκνπ 

απνζβέλνληαη κέζσ ηεο αιιαγήο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ δξνκέα.  
Σα πιενλεθηήκαηά απηήο ηεο δηάηαμεο είλαη ε απμεκέλε πξφζιεςε ηζρχνο, ε 

βειηησκέλε πνηφηεηα ηζρχνο θαη ε κεησκέλε θαηαπφλεζε ησλ κεραληθψλ 
κεξψλ ηεο αλεκνγελλήηξηαο.  
Σα κεηνλεθηήκαηά ηεο είλαη νη απψιεηεο ζηνπο κεηαηξνπείο ηζρχνο, ε 

πνιππινθφηεηα ,θαη ην απμεκέλν θφζηνο ,θαζψο νη απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα 
θαιχηεξε απφδνζε ηνπ αληηζηξνθέα ,απαηηνχλ φιν θαη πην εμειηγκέλα κέξε.  

 
 
Α/Γ κεηαβιεηήο ηαρύηεηαο κε επαγσγηθή κεραλή δηπιήο ηξνθνδνζίαο  

Σν ζχζηεκα πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα ,ιεηηνπξγεί κε κηα κεραλή 
δηπιήο ηξνθνδνζίαο, κε ηνλ ζηάηε λα είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλν ζην 

δίθηπν, ελψ ην ηχιηγκα ξφηνξα, κέζσ ησλ δαθηπιίσλ ,ζε έλαλ αληηζηξνθέα.  
 

 
ρ.4 Α/Γ κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο κε επαγσγηθή κεραλή δηπιήο ηξνθνδνζίαο  

 

Απηφ ην ζχζηεκα έρεη γίλεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα πνιχ δεκνθηιήο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξεία θιίκαθα ζηα αηνιηθά πάξθα. Σν θχξην πιενλέθηεκα 
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απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη ν αληηζηξνθέαο δελ ρξεηάδεηαη λα δηαρεηξηζηεί 
πάλσ απφ ην 30% ηεο ζπλνιηθήο ηζρχνο . Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

κείσζε ησλ απσιεηψλ ηνπ αληηζηξνθέα, θαη επηπιένλ ην θφζηνο θαηαζθεπήο 
ηνπ αληηζηξνθέα είλαη αξθεηά κηθξφηεξν. Τπάξρεη ,επίζεο, κηα ελαιιαθηηθή 

ηνπνινγία γηα ζχζηεκα κε επαγσγηθή κεραλή δηπιήο ηξνθνδνζίαο , ε νπνία 
ρξεζηκνπνηεί εμσηεξηθέο αληηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ειέγρνπλ , κε θχξηεο 
,φκσο, αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ 

ειεγμηκφηεηα ηεο αέξγνπ ηζρχνο. Έλα άιιν κεηνλέθηεκα είλαη ε αλάγθε γηα 
έλαλ πνιχπινθν έιεγρν.  

 
Είδε επαγσγηθώλ κεραλώλ δηπιήο ηξνθνδνζίαο  

Αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ εηδψλ κεραλψλ DFIG, ηα νπνία είλαη ε 

θιαζζηθή dfig , dfig ζε ζεηξά, dfig κνλνχ πιαηζίνπ ζε ζεηξά θαη dfig ρσξίο 
ςήθηξεο. Οη κεραλέο δηπιήο ηξνθνδνζίαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ ζηαζεξή ζπρλφηεηα θαη κεηαβαιιφκελε ηαρχηεηα , 
φπσο επηζπκνχκε ζηηο Α/Γ. Σν θχξην πιενλέθηεκα κηαο DFIG κεραλήο ζε 
ζχγθξηζε κε κηα κεραλή απιήο ηξνθνδνζίαο ,είλαη ην κεησκέλν πνζφ ηζρχνο 

πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ν αληηζηξνθέαο. Σν κέγεζνο ηεο ηζρχνο απηήο , 
εμαξηάηαη απφ ην εχξνο ηηκψλ ζην νπνίν ζέινπκε λα θπκαίλεηαη ε ηαρχηεηα 

ηεο κεραλήο.  
 
Κιαζζηθή κεραλή δηπιήο ηξνθνδνζίαο  

Ζ θιαζζηθή DFIG είλαη κηα επαγσγηθή κεραλή κε δαθηπιίνπο ζηνλ άμνλα ηνπ 
ξφηνξα. Σν ηχιηγκα ηνπ ζηάηε ζπλδέεηαη θαηεπζείαλ ζην δίθηπν ,ελψ έλαο 

αληηζηξνθέαο παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζην ξφηνξα θαη ην δίθηπν, θαη ν νπνίνο 
ειέγρεη νπζηαζηηθά ηα ξεχκαηα ηνπ ξφηνξα. 

 

 
ρ.5  Κιαζζηθή κεραλή δηπιήο ηξνθνδνζίαο  

 

Μεραλή δηπιήο ηξνθνδνζίαο ελ ζεηξά  

ε απηφλ ηνλ ηχπν ζπλδεζκνινγίαο ,ην ζχζηεκα απνηειείηαη απφ δχν κεραλέο 
δηπιήο ηξνθνδνζίαο ,νη νπνίεο ζπλδένληαη θαη κεραληθά ,κέζσ ησλ αμφλσλ 

ηνπο, θαη ειεθηξηθά κέζσ ησλ ξεπκάησλ ησλ δξνκέσλ. ηελ πεξίπησζε απηή 
,κφλν ην ηχιηγκα ζηάηε ζπλδέεηαη απεπζείαο ζην δίθηπν ,ελψ ην αληίζηνηρν 

ηχιηγκα ηεο δεχηεξεο , ζπλδέεηαη κε έλαλ αληηζηξνθέα πξηλ ζπλδεζεί ζην 
δίθηπν. Δπεηδή νη ηάζεηο ησλ δξνκέσλ είλαη ίδηεο ,ν έιεγρνο ηεο DFIG πνπ 
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ζπλδέεηαη απεπζείαο ζην δίθηπν , κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο δεχηεξεο 
DFIG πνπ ζπλδέεηαη ζηνλ αληηζηξνθέα.  

Παξφιν πνπ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη παξφκνηνο έιεγρνο ηεο ηζρχνο ,φπσο 
ζηελ θιαζζηθή DFIG , είλαη πνιχ αξλεηηθφ φηη παξνπζηάδνληαη απμεκέλεο 

απψιεηεο ζπλνιηθά ζην ζχζηεκα, θαζψο πεξηιακβάλνληαη 2 κεραλέο.  
 

ρ.6 Μεραλή δηπιήο ηξνθνδνζίαο ελ ζεηξά 

 

Μεραλή δηπιήο ηξνθνδνζίαο ελ ζεηξά  

ε απηφλ ηνλ ηχπν έρνπκε φηη θαη γηα ηνλ πξνεγνχκελν ,αιιά κε ηηο 2 
επαγσγηθέο κεραλέο ζε έλα θνηλφ πιαίζην. Σν ζεηηθφ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

είλαη ε απμεκέλε ζηηβαξφηεηα , αιιά ην κείνλ ηνπ είλαη ε κεησκέλε απφδνζε, 
ζε ζρέζε ηνλ άιινλ ηχπν .  

 
Μεραλή δηπιήο ηξνθνδνζίαο ρσξίο ςήθηξεο  

Απηφο ν ηχπνο πεξηέρεη 2 ηπιίγκαηα ζηάηε, έλα γηα ηνλ έιεγρν θαη έλα γηα ηελ 

ηζρχ. Δπεηδή ππάξρεη ν θίλδπλνο λα έρνπκε αιιειεπαγσγηθά θαηλφκελα 
κεηαμχ ησλ δχν ηπιηγκάησλ , ηα δχν ηπιίγκαηα έρνπλ δηαθνξεηηθφ αξηζκφ 

δεπγψλ πφισλ , κε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ελφο 
δεχγνπο. 

 
ρ.7  Μεραλή δηπιήο ηξνθνδνζίαο ρσξίο ςήθηξεο  
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Έλα επηπιένλ ζεκείν πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ 

δεπγψλ πφισλ ηνπ ξφηνξα πξέπεη λα είλαη ίζνο κε ην άζξνηζκα ησλ δεπγψλ 
πφισλ ησλ ηπιηγκάησλ ηνπ ζηάηε.  
Έλαο ηχπνο κεραλήο πνπ εληάζζεηαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία DFIG , απηή 

ρσξίο ςήθηξεο, είλαη ε reluctance Μεραλή δηπιήο ηξνθνδνζίαο , ηεο νπνίαο ν 
ζηάηεο είλαη αθξηβψο φπσο ηεο πξνεγνχκελεο κεραλήο ,ελψ ν δξνκέαο 

βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηνπ reluctance. 
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Δνεπγειακήρ και Πεπιβαλλονηικήρ Σεσνολογίαρ / Διζηγηηήρ: Σζαγκαπάκηρ 

Κωνζηανηίνορ, Καθηγηηήρ  
Γιαθέζιμο ζηην URL: 
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/per/2004/Zacharaki/attached-

document/2004Zacharaki.pdf 
 

http://www.argoliki.gr/index.php/epikairotita/oikonomia/oi-perioxes-gia-thalassia-aiolika-parka.html
http://www.argoliki.gr/index.php/epikairotita/oikonomia/oi-perioxes-gia-thalassia-aiolika-parka.html
http://www.eurocharity.gr/files/wwf_greece_wind_parks.pdf
http://www.agon.gr/news/117/ARTICLE/7598/2010-08-17.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://griechenland.ahk.de/fileadmin/user_upload/Bilder/analysen/afieroma050610.pdf
http://griechenland.ahk.de/fileadmin/user_upload/Bilder/analysen/afieroma050610.pdf
http://www.aegean-energy.gr/gr/pdf/ape-greek-islands.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/per
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/per/2004/Zacharaki/attached-document/2004Zacharaki.pdf
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/per/2004/Zacharaki/attached-document/2004Zacharaki.pdf
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 Ζλεκηπονική εθημεπίδα Energy Press / Άπθπο: «Αιηία πολέμος» για ηιρ 

ηοπικέρ κοινωνίερ ηα θαλάζζια αιολικά πάπκα. 
Γιαθέζιμο ζηην URL: 

http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/b1fa60e4-
65bd-4c21-a040-8155586b3cc2 

 

 Ζλεκηπονική εθημεπίδα Βioenergynews. / Άπθπο: ΔΠΔΝΓΤΔΗ Δ 

ΘΑΛΑΗΑ ΑΗΟΛΗΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ. 
Γιαθέζιμο ζηην URL: 

http://bioenergynews.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=10470&blid=210 
 

 Ηωάννηρ Κ. Καλδέλληρ, Κοζμάρ Α. Καββαδίαρ  και Αθανάζιορ Γ. 
Παλιαηζόρ / ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΑΗΟΛΗΚΧΝ 
ΠΑΡΚΧΝ ΜΔ ΥΡΖΖ GIS ΚΑΗ CAD / Δπγαζηήπιο Ήπιων Μοπθών 

Δνέπγειαρ& Πποζηαζίαρ Πεπιβάλλονηορ, ΣΔΗ Πειπαιά 
Γιαθέζιμο ζηην URL: 
http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=6389  

 

 Κςπιηζάκη λγα / ΟΗ ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ 

ΔΛΛΑΓΑ Πηςσιακή Δπγαζία / Διζηγηηήρ: Γπ. επδάπηρ Παναγιώηηρ, 

Δπίκοςπορ καθηγηηήρ: 

http://eprints.teikoz.gr/125/1/D31_2009.pdf 

 

 Νικολαίδος Νίκη / ΑΝΑΝΔΧΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ : Ζ ΥΡΖΖ 

ΑΗΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΨΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ / Πάνηειο Πανεπιζηημίο Αθηνών 

Γιαθέζιμο ζηην URL: 
http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/667/1/nikolaid
ou.pdf 

 

 Σάζορ Γημαλέξηρ. Αιολικά Πάπκα και Δλληνική Οπνιθολογική Δηαιπεία. 

Γιαθέζιμο ζηην URL: 

http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2660&aID=1114 
 

 Σμήμα Μησανολογίαρ  Α.Σ.Δ.Η. Κπήηηρ. 
Γιαθέζιμο ζηην URL: 
www.tm.teiher.gr/.../kataskevi_aiolikou_parkou.ppt 

 

 Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ . 
Γιαθέζιμο ζηην URL: 

www.agronews.gr/component/option,com_docman/Itemid.../lang,el/  

http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/b1fa60e4-65bd-4c21-a040-8155586b3cc2
http://www.energypress.gr/portal/resource/contentObject/id/b1fa60e4-65bd-4c21-a040-8155586b3cc2
http://bioenergynews.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=10470&blid=210
http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=6389
http://eprints.teikoz.gr/125/1/D31_2009.pdf
http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/667/1/nikolaidou.pdf
http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/667/1/nikolaidou.pdf
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2660&aID=1114
http://www.tm.teiher.gr/.../kataskevi_aiolikou_parkou.ppt
http://www.agronews.gr/component/option,com_docman/Itemid.../lang,el/
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 Greenpeace. / Αιολική Δνέπγεια ή Κλιμαηικέρ Αλλαγέρ. 

Γιαθέζιμο ζηην URL: 

www.rae.gr/K2/greenpeace.pdf 

 

 Greenpeace / ΄Απθπο: ηέλιορ Φωμάρ. Αιολική Δνέπγεια ή Κλιμαηικέρ 

Αλλαγέρ. 
Γιαθέζιμο ζηην URL: 
www.rae.gr/K2/greenpeace.pdf 

 

 Hellastat : ημανηική η ανάπηςξη ηων ΑΠΔ ζηην Δλλάδα- Ο νέορ Νόμορ 
θιλοδοξεί να λύζει ηο ππόβλημα ηηρ γπαθειοκπαηίαρ  

Γιαθέζιμο ζηην URL: 
http://www.inews.gr/38/Hellastat-simantiki-i-anaptyxi-ton-ape-stin-ellada--
o-neos-nomos-filodoxei-na-lysei-to-provlima-tis-grafeiokratias.htm 
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BSPB / Bulgarian Society for the Protection of Birds / Oξληζνινγηθή Eηαηξεία 

ηεο Βνπιγαξίαο  

EWEA / Europian Wind Energy Association / Δπξσπατθή Έλσζε Αηνιηθήο  

Δλέξγεηαο  

GIS / Geographic information systems 

GSM / Global System for Mobile communications  

IPCC / Intergovernmental Panel on Climate Change / Γηαθπβεξλεηηθή 

Δπηηξνπή γηα ηελ Αιιαγή ηνπ Κιίκαηνο 

NABU / Nature and Biodiversity Conservation Union / Έλσζε Γηαηήξεζεο ηεο 

Φύζεο θαη ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο  

RSPB / Royal Society for the Protection of Birds / Βαζηιηθή θνηλσλία γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πνπιηώλ 

SEO / SEO/Birdlife / Ηζπαληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία 

Α/Γ / Αλεκνγελλήηξηα 

Α/Π / Αηνιηθό Πάξθν 

ΑΖΚ / Αξρή Ζιεθηξηζκνύ Kύπξνπ 

ΑΘΓ / Αλώηεξε Θεξκνγόλνο Γύλακε 

ΑΠΔ / Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

ΓΔΑ / Γεληθό Δπηηειείν Αεξνπνξίαο 

ΓΔΔΘΑ / Γεληθό Δπηηειείν Δζληθήο Άκπλαο  

ΓΔΝ / Γεληθό Δπηηειείν Ναπηηθνύ 

ΓΔ / Γεληθό Δπηηειείν ηξαηνύ 

ΓΠ / Γεληθό Πνιενδνκηθό ρέδην . 

ΓΔΠΑ / Γεκόζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ 

ΓΔΜΖΔ / Γηαρεηξεζηήο Διιεληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο  

ΓΗΠΔΥΩ / Γηεύζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξνηαμίαο  
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ΔΚ / Δπξσπαηθόο Καλνληζκόο  

ΔΛΔΣΑΔΝ / Eιιεληθή Δπηζηεκνληθή Έλσζε Αηνιηθήο Δλέξγεηαο  

ΔΛΚΔΘΔ / Διιεληθνύ Κέληξνπ Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ  

ΔΞΔ / Δπηηξνπή Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο  

ΔΠΔ / Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Δλέξγεηαο  

ΔΠΟ / Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ  

ΔΠΥΑΑ / Δηδηθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο  

ΔΠΑ / Δζληθό ηξαηεγηθό Πιαίζην Αλαθνξάο 

ΔΤΠΔ / Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο  

ΕΔΠ / Εώλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο  

ΕΟΔ / Εώλεο Οηθηζηηθνύ Διέγρνπ  

ΖΜΔ & ΠΡΟ.ΠΔ. / Δξγαζηεξίν Ήπησλ Μνξθώλ Δλέξγεηαο θαη Πξνζηαζίαο 

Πεξηβάιινληνο  

ΘΑΠ / Θαιάζζηα Αηνιηθά Πάξθα 

ΗCAO / INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION / Γηεζλήο  

Οξγαληζκόο  Πνιηηηθήο  Αεξνπνξίαο  

ΗΒΑ / Important Bird Area / εκαληηθέο Πεξηνρέο γηα ηα Πνπιηά 

ΗΝΑΛΔ / Ηλζηηηνύηνπ Αιηεπηηθήο Έξεπλαο  

ΚΑΠΔ / Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ θαη Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο  

ΚΔΝΑΚ / Καλνληζκνύ γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απνδνηηθόηεηα ησλ Κηηξίσλ 

ΚΠ / Κνηλνηηθό Πιαίζην ηήξημεο  

ΚΤΑ / Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε 

Μ.Π.Δ. / Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ  

Μ.ΤΔ.Δ / Μηθξά Τδξνειεθηξηθά Έξγα 

ΜΣΦΑ / Μνλαδηαία Σηκή Φπζηθνύ Αεξίνπ 

ΝΠΓΓ / Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

ΝΠΗΓ / Ννκηθά Πξόζσπα Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ 
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ΟΡΑ / Οξγαληζκόο Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ & Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 

Αζήλαο 

ΟΣΑ / Οξγαληζκόο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

Π.Γ / Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 

Π.Ο.Σ.Α. / Πεξηνρή Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο  

ΠΑΚ / Πεξηνρή Αηνιηθήο Καηαιιειόηεηαο  

ΠΑΠ / Πεξηνρέο Αηνιηθήο Πξνηεξαηόηεηαο (ΠΑΠ) 

ΠΔΡΠΟ / Πεξηνρέο Δηδηθά Ρπζκηδόκελεο Πνιενδόκεζεο  

ΠΠΔΑ / Πξνθαηαξθηηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιόγεζεο  

ΡΑΔ / Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο  

ΓΑΠΠΔ / ύιινγνο Γαζνπξνζηαζίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Κύκεο  

ΖΘΤΑ / πκπαξαγσγή Ζιεθηξηζκνύ θαη Θεξκόηεηαο Τςειήο 

Απνδνηηθόηεηαο  

ΜΠΔ / ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ 

ΠΔ / ηξαηεγηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε 

ΤΠΔΚΑ / Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

ΤΥΟΠ / Τπνπξγείνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο  

ΦΑ / Φπζηθό Αέξην 


	1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ
	2.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	3.EIΣΑΓΩΓΗ
	4.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
	5.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
	6.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
	7.ΚΕΦΑΛΑΙΟ4
	8.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΙΑ
	9.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
	10.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	11.ΓΛΩΣΣΑΡΙ

